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Moldova a moştenit de la Uniunea Sovietică un sistem de
cercetare şi dezvoltare foarte centralizat, în care activitatea de cercetare este concentrată în special în Academia
de Ştiinţe şi instituţiile acesteia. Pe parcursul a două decenii
nu s-a produs nicio schimbare majoră. În prezent, AŞM este
responsabilă de formularea politicii şi stabilirea priorităţilor
de cercetare şi dezvoltare, gestionează finanţarea activităţilor de cercetare şi dezvoltare, iar preşedintele AŞM este
membru din oficiu al Guvernului.
Alţi actori contribuie într-o măsură foarte mică la procesul
de cercetare şi dezvoltare. Universităţile şi sectorul privat
practic nu participă la procesul de cercetare din cauza obstacolelor ce le limitează accesul la fondurile publice (cerinţe rigide pentru acreditarea instituţiilor de cercetare,
care sunt practic irealizabile pentru companiile private, şi
prevederea conform căreia doar membrii instituţionali ai
AŞM pot beneficia de proiecte finanţate în întregime din resurse bugetare) şi a stimulărilor insuficiente oferite pentru
încurajarea cooperării între sectorul public şi cel privat (în
special a universităţilor şi a mediului de afaceri).

Tabelul 3. Clasamentul ţărilor după numărul de publicaţii ştiinţifice, 1996-2008 .......... 25
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Sistemul actual încurajează mai mult cercetarea fundamentală, şi nu cercetarea aplicată, care are, de obicei, o orientare mai comercială şi se realizează în special de companii
private sau în colaborare cu acestea. Ca urmare, multe invenţii au o aplicabilitate limitată. În pofida activităţii intense
de înregistrare a brevetelor în Republica Moldova, puţine
brevete sunt prelungite după perioada iniţială de cinci ani
(acesta fiind un indicator ce redă gradul de utilizare a invenţiilor înregistrate). Ar trebui să existe o delimitare clară
între cercetarea fundamentală şi cea aplicată. Academia de
Ştiinţe a Moldovei ar trebui să fie responsabilă de cercetarea fundamentală, în timp ce cercetarea aplicată ar trebui
să fie gestionată de către consilii mixte, formate din membri ai ministerelor relevante (Educaţiei, Economiei, Industriei), universităţilor şi sectorului privat. Politica naţională de
cercetare şi dezvoltare ar trebui să fie în conformitate cu
politica generală economică şi industrială a ţării, iar priorităţile de finanţare din cercetarea aplicată ar trebui să urmeze
cu stricteţe priorităţile de dezvoltare.
Este necesară încurajarea activităţii de cercetare şi dezvoltare prin stimulente suplimentare, pentru a da acestui sector un nou impuls de dezvoltare. Există deja unele beneficii
pentru instituţiile şi companiile care desfăşoară activităţi de
cercetare şi dezvoltare (scutiri de TVA la importul de bunuri
şi servicii în scopuri de cercetare şi scutiri de impozitul pe
venit înainte de anul 2008), dar acestea nu au fost foarte
eficiente pentru stimularea investiţiilor private. În cazul reintroducerii impozitului pe profit corporativ în Republica
Moldova, investiţiile în cercetare şi dezvoltare ar trebui să
fie scutite de impozitul pe venit în proporţie de 100%. De
asemenea, acest lucru ar trebui să fie însoţit de încurajarea
universităţilor şi instituţiilor de cercetare şi dezvoltare să
colaboreze cu sectorul industrial şi să vândă companiilor
rezultatele cercetării şi dezvoltării.
Republica Moldova investeşte în cercetare şi dezvoltare, ca
pondere din PIB, mai mult decât alte ţări cu un nivel similar
de dezvoltare, dar, cu toate acestea, rezultatele obţinute
sunt mai reduse decât în multe din aceste ţări. Clasamen6
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tul întocmit de Forumul Economic Mondial pentru inovare
plasează Moldova pe locul al doilea de la sfârşit în rândul
ţărilor aflate în tranziţie.
Slaba performanţă a sectorului de cercetare şi dezvoltare
este determinată de implicarea limitată a sectorului privat
în acest proces, de calitatea personalului de cercetare din
instituţiile publice de cercetare, de managementul defectuos şi folosirea ineficientă şi netransparentă a mijloacelor
financiare disponibile.
Disponibilitatea redusă a oamenilor de ştiinţă şi inginerilor
şi calitatea nesatisfăcătoare a cercetătorilor sunt un rezultat al sistemului de învăţământ prost reformat. Sistemul de
învăţământ, în special învăţământul terţiar şi post-universitar, necesită reforme urgente, în scopul de a furniza resurse umane valoroase, capabile să fie angajate în activitatea
de cercetare. Facilitarea colaborării dintre universităţile
naţionale şi internaţionale, inclusiv stabilirea de sucursale
ale universităţilor străine în Republica Moldova, ar trebui
să fie o prioritate. De asemenea, colaborarea internaţională
în domeniul cercetării şi dezvoltării ar trebui facilitată prin
adaptarea legislaţiei privind cooperarea internaţională în
activităţile de cercetare şi dezvoltare (proiecte finanţate în
comun), cooperarea bilaterală între organizaţiile de cercetare, inclusiv o creştere a mobilităţii internaţionale a cercetătorilor implicaţi în cercetare şi dezvoltare.
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Introducere

Deja de câţiva ani, Guvernul Republicii Moldova îşi propune să schimbe
modelul de creştere economică, şi să transforme economia ţării în una bazată pe competitivitate şi inovare. În ciuda declaraţiilor, sistemul de cercetare, dezvoltare şi inovare din Republica Moldova pare să fie static, cu
o tranziţie foarte lentă de la modelul sovietic la un model mai avansat,
utilizat în majoritatea ţărilor dezvoltate.
Scopul acestei lucrări este identificarea eficienţei sistemului de cercetare
şi dezvoltare din Moldova - organizarea, finanţarea şi rezultatele obţinute pentru a evalua posibilităţile reale şi acţiunile necesare a fi întreprinse, pentru ca economia Moldovei să devină una bazată pe inovare. Pentru o mai
bună ilustrare, atunci când este posibil, sunt utilizate comparaţii internaţionale cu următoarele ţări în tranziţie (ţări cu un nivel similar de dezvoltare,
dar şi ţări care au înregistrat progrese semnificative în ultimul deceniu şi au
obţinut rezultate remarcabile în cercetare şi dezvoltare): Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Kazahstan, Republica
Kîrgîzstan, Letonia, Lituania, Macedonia, Muntenegru, Polonia, România,
Rusia, Serbia, Republica Slovacă, Slovenia, Tadjikistan şi Ucraina.



Capitolul 2 - Principalele rezultate ale activităţii de cercetare şi dezvoltare - examinează rezultatele obţinute din activitatea de cercetare şi dezvoltare: inovaţii, rezultate ştiinţifice (articole publicate şi menţionări), achiziţia şi utilizarea
noilor tehnologii şi, atunci când este posibil, le corelează cu
nivelul cheltuielilor pentru cercetare şi dezvoltare. Un alt
aspect important abordat în această parte este colaborarea dintre diferitele instituţii de cercetare, care determină,
în general, nivelul rezultatelor în activitatea de cercetare şi
aplicabilitatea rezultatelor.
Capitolul 3 - Probleme şi opţiuni pentru sectorul de cercetare şi dezvoltare din Republica Moldova - identifică principalele probleme ale sectorului de cercetare şi dezvoltare
din Moldova, care cauzează un nivel redus de activitate şi
rezultate, şi nu stimulează investiţiile private în cercetare şi
dezvoltare. Capitolul se încheie cu câteva soluţii pentru restructurarea sistemului de cercetare şi dezvoltare, bazate
pe experienţa ţărilor europene.

Lucrarea este structurată în trei capitole, după cum urmează:


Capitolul 1 - Sectorul de cercetare, dezvoltare şi inovare
din Republica Moldova: Situaţia actuală - examinează cadrul cercetării şi dezvoltării din Republica Moldova. Se analizează organizarea procesului de cercetare şi dezvoltare:
formularea politicii de inovare, finanţarea cercetării şi dezvoltării, implicarea diferitelor părţi interesate (Academia de
Ştiinţe, ministere, universităţi, sectorul privat). De asemenea, se analizează calitatea instituţiilor de cercetare, care
determină rezultatele sistemului.
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Sectorul de cercetare, dezvoltare şi inovare
din Republica Moldova: situaţia curentă
Republica Moldova a moştenit de la Uniunea Sovietică un sistem de cercetare şi dezvoltare foarte centralizat, în care activitatea de cercetare era
aproape în întregime finanţată din bani publici, cheltuiţi în special pentru
realizarea comenzilor de stat. Principala şi unica instituţie care gestiona activităţile de cercetare şi dezvoltare în acest sistem era Academia de Ştiinţe.
După 20 de ani de tranziţie, nu au avut loc multe schimbări. Codul cu privire
la ştiinţă şi inovare, adoptat în 2004, oferă Academiei de Ştiinţe a Moldovei
(AŞM) întreaga autoritate în realizarea politicii de stat în domeniul ştiinţei
şi inovării, care ar trebui să fie în concordanţă cu politicile economice, financiare şi tehnico-ştiinţifice ale statului1. De asemenea, preşedintele AŞM
este membru din oficiu al Guvernului2, un caz unic în Europa.
Guvernul deleagă competenţele necesare către AŞM, prin intermediul
unui acord de parteneriat pe patru ani între cele două părţi interesate, care
defineşte direcţiile strategice de dezvoltare în domeniul ştiinţei şi inovării, precum şi volumul resurselor publice pentru activităţile de cercetare şi
dezvoltare, conform legislaţiei bugetare. În timp ce în alte ţări această sarcină aparţine consiliilor mixte, compuse din miniştrii de la ministerele de
resort (Educaţie, Industrie, Economie), Academia de Ştiinţe, universităţi şi
reprezentanţi ai sectorului de afaceri, în Republica Moldova sistemul este
încă foarte centralizat, AŞM fiind principalul actor.
În ultimii ani, Moldova a cheltuit pentru cercetare ţi dezvoltare în jur de
0,5% din PIB. Deşi acest nivel poate părea scăzut, fiind cu mult sub obiectivul european de 3% din PIB3 (atât cheltuielile publice, cât şi private), Moldova cheltuieşte relativ mai mult decât ţările cu acelaşi nivel de dezvoltare
(Graficul 1).

1

Codul cu privire la Ştiinţă şi Inovare, nr. 259 din 15.07.2004, art. 55.
Codul cu privire la Ştiinţă şi Inovare, nr. 259 din 15.07.2004, art. 82
3
Obiectiv stabilit în Strategia de la Lisabona.

Graficul 1. Corelaţia dintre cheltuielile publice pentru cercetare şi
dezvoltare şi nivelul PIB pe cap de locuitor în unele ţări, 2007

Cheltuieli pentru cercetare şi dezvoltare
(% din PIB)
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PIB pe cap de locuitor, USD la PPC
Notă: Ţările incluse pentru comparaţie: Belarus, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Republica
Cehă, Estonia, Ungaria, Kazahstan, Republica Kîrgîzstan, Letonia, Lituania, Muntenegru, Polonia, România, Rusia, Serbia, Republica Slovacă, Slovenia, Tadjikistan, Ucraina
Sursa: Indicatorii mondiali de dezvoltare, BM, World Economic Outlook, FMI.

Cu toate acestea, o analiză mai profundă a cheltuielilor arată cheltuieli
efective mai mici pentru activităţile reale de cercetare şi dezvoltare. AŞM
administrează un liceu şi o universitate, ceea ce reprezintă o practică neobişnuită pentru o astfel de instituţie. Acest lucru este foarte costisitor şi
nu neapărat legitim, deoarece sectorul de cercetare şi dezvoltare ar trebui
să fie deschis oricărei idei inovatoare şi nu este obligat să instruiască el
însuşi un număr limitat de cercetători în domeniile în care statul este în
măsură să ofere instruire. În 2010, cheltuielile pentru aceste două instituţii
de învăţământ au reprezentat 4% din totalul cheltuielilor de cercetare şi
dezvoltare. Dacă se exclud costurile administrative, formarea profesională
a personalului ştiinţific şi investiţiile de capital, doar 70% din cheltuielile de
cercetare şi dezvoltare au fost orientate în 2010 direct către cercetarea
fundamentală sau aplicată (33% şi respectiv 67%), evoluând de la aproximativ 50% în 2007.

2
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Investiţiile capitale sunt foarte importante în procesul de cercetare, dacă
acestea implică achiziţionarea de noi echipamente şi tehnologii, care, prin
urmare, pot creşte randamentul investiţiilor. Însă aceste cheltuieli au reprezentat mai puţin de jumătate din investiţiile de capital din acest sector
în anul 2010 (Tabelul 1); cea mai mare pondere a fost utilizată pentru construcţia, renovarea şi întreţinerea clădirilor (pentru scopuri de cercetare,
administrative şi educaţionale). Deşi, uneori, sunt foarte importante, aceste tipuri de investiţii au un randament mult mai mic şi, evident, limitează
resursele disponibile pentru alte investiţii curente. Ele au reprezentat 18%
din cheltuielile totale de cercetare şi dezvoltare în anul 2007 şi s-au redus
la 7,9% în 2010.

O altă caracteristică importantă a eficienţei cheltuielilor de cercetare şi
dezvoltare este dependenţa lor de instituţia de implementare. Motivaţia
şi posibilităţile financiare pentru inovare variază între instituţiile publice
şi private. În timp ce sectorul privat este mai mult orientat spre piaţă,
fiind deseori interesat de creşterea productivităţii şi reducerea costurilor
de producţie, urmărind o aplicabilitate mai mare a inovaţiilor, posibilităţile sale financiare pot fi relativ scăzute. Experienţa internaţională indică
faptul că cercetarea fundamentală mai intensă se desfăşoară în instituţii
publice şi universităţi, în timp ce cercetarea aplicată este realizată mai des
de către sectorul privat. Prin urmare, accesul sectorului privat la resurse
publice pentru cercetare şi dezvoltare este foarte important. În ultimele
decenii, tendinţa din economiile dezvoltate este de a încuraja organizaţiile publice de cercetare şi dezvoltare să se implice mai mult în cercetarea
aplicată, de obicei, în colaborare cu companiile private. Aceste colaborări
deschid potenţiale surse suplimentare de finanţare pentru organizaţiile
publice de cercetare şi dezvoltare, dar mediul din ţară (sistemul juridic,
statutul organizaţiilor, sistemul fiscal, sistemul de protecţie a proprietăţii
intelectuale) ar trebui să încurajeze această colaborare. Deşi finanţarea
directă a sectorului privat nu este o practică comună în UE, ea poate fi
folosită pentru a soluţiona problema lipsei orientării comerciale a activităţii de cercetare şi dezvoltare. Însă legislaţia Republicii Moldova limitează accesul companiilor private la finanţare publică pentru cercetare
şi dezvoltare. Deşi orice organizaţie, indiferent de tipul de proprietate şi
forma juridică de organizare, poate participa la activitatea de cercetare şi
dezvoltare, începând cu anul 2005, pentru a beneficia de fonduri publice,
aceasta trebuie să fie acreditată de către AŞM, criteriile de acreditare fiind
foarte dificile. Conform Codului cu privire la ştiinţă şi inovare, pentru a fi
acreditată de către AŞM, o organizaţie trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe1:

Tabelul 1. Structura cheltuielilor publice pentru cercetare şi dezvoltare,
%

Total cheltuieli (mii lei)
Educaţie
Activitate de cercetare (cheltuieli curente)
Activitate de cercetare (alte cheltuieli
capitale, cu excepţia construcţiilor)
Instruirea personalului ştiinţific
Cheltuieli administrative
Alte cheltuieli curente
Investiţii capitale în construcţii
Alte cheltuieli capitale

2008
393764,5
1,7
57,9

2009
390077,6
3,7
59,7

2010
353372,1
4,0
70,0

11,5

13,1

4,3

4,6
3,0
5,6
13,6
2,1

5,9
3,0
6,7
7,8
0,2

4,8
2,9
6,1
7,9
0,0

Sursa: Legile bugetului pentru anii 2008, 2009, 2010

Ponderea înaltă a cheltuielilor pentru remunerarea personalului AŞM şi al
instituţiilor sale (care este exagerat ca număr) a fost abordată într-unul din
rapoartele de audit ale Curţii de Conturi, care concluzionează că remunerarea nu ia în considerare rezultatele ştiinţifice şi rezultatele proiectelor şi
că, în 2008, câteva instituţii ale AŞM au beneficiat de plăţi salariale excedentare nereglementate1.

1
Hotărârea Curţii de Conturi nr. 48 din 29.10.2009 privind Raportul auditului regularităţii utilizării mijloacelor financiare alocate pentru dezvoltarea ştiinţei în anul 2008 Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi
unor instituţii beneficiare de aceste reforme.
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1

să consemneze cu rigurozitate volumul activităţii din sfera
ştiinţei şi inovării în planurile, în dările de seamă şi în publicaţiile ştiinţifice ori să le găsească o altă confirmare obiectivă;
să aibă un consiliu ştiinţific;

Codul cu privire la ştiinţă şi inovare, nr. 259 din 15.07.2004, art. 99.
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Evident, pentru o mică entitate privată este foarte dificil să îndeplinească
aceste cerinţe (în general, relevante pentru cercetarea fundamentală şi
ridicând un obstacol solid pentru cercetarea aplicată) şi, prin urmare, cel
mai adesea, marile instituţii publice beneficiază de bani publici. Pe de altă
parte, cheltuielile de cercetare şi dezvoltare sunt, de obicei, foarte mari şi
nu întotdeauna aducătoare de venituri. Nu multe companii îşi pot permite
luxul investiţiilor în cercetare şi dezvoltare, luând în considerare rentabilitatea scăzută raportată de către întreprinderile moldoveneşti. Prin urmare, cheltuielile private pentru cercetare şi dezvoltare sunt foarte mici,
Republica Moldova fiind plasată, de fapt, pe locul 135 în clasamentul celor
139 de ţări, întocmit de Forumul Economic Mondial (WEF), în funcţie de
cheltuielile companiilor pentru cercetare şi dezvoltare, un loc mai jos decât majoritatea economiilor aflate în tranziţie (Graficul 2).
Astfel, activitatea de cercetare şi dezvoltare este concentrată în câteva instituţii mari, care îndeplinesc cerinţele de acreditare, şi în câteva companii
private care îşi pot permite astfel de cheltuieli, mai ales în organizaţii de
proiectare-explorare şi birouri de proiectare pentru lucrări de construcţii
(Tabelul 2).
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Graficul 2. Scorul WEF privind cheltuielile companiei pentru cercetare şi
dezvoltare, 2009-2010

izs



să dispună de spaţii proprii, primite în folosinţă sau în arendă, adecvate procesului de cercetare, precum şi de servicii
auxiliare, suficiente pentru desfăşurarea genurilor de activitate;
personalul său scriptic să cuprindă cel puţin 13 doctori şi
doctori habilitaţi;
să nu aibă restanţe la salarizarea personalului şi la plata serviciilor;
să asigure alocarea a cel puţin 20% din bugetul său (indiferent de sursa finanţării) pentru achiziţionarea de echipament ştiinţific, acoperirea cheltuielilor de specializare, stagiere, instruire, cooperare tehnico-ştiinţifică, participare la
simpozioane, conferinţe, congrese, expoziţii şi de detaşare
a personalului pentru schimb de experienţă;
să editeze o revistă ştiinţifică periodică ai cărei autori să fie
în proporţie de cel puţin 20% din străinătate.

rg
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Notă: Clasamentul a fost realizat pe baza răspunsurilor la întrebarea “Cât cheltuiesc companiile din ţara 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 Competitivităţii Globale, WEF, 2010-2011.

Tabelul 2. Numărul de instituţii care au efectuat activităţi de cercetare şi
dezvoltare, 2008
Total Publice Private Mixte*
Total
Instituţii de cercetare
ştiinţifică
Organizaţii de proiectareexplorare şi birouri de
proiectare pentru lucrări de
construcţii
Instituţii de învăţământ
superior

70

58

7

4

42

40

16

7

6

2

12

11

1

–

Întreprinderi
mixte
1

2

1

Notă: * - publice şi private, fără participare străină
Sursa: BNS
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Mai mult, calitatea acestor instituţii de cercetare nu este satisfăcătoare. În
ciuda majorării cheltuielilor pentru cercetare şi dezvoltare (atât investiţiilor
capitale, cât şi cheltuielilor curente în ultimii câţiva ani), instituţiile de cercetare sunt încă deficitare şi nu au avansat în clasamentul WEF cu privire la calitatea instituţiilor de cercetare ştiinţifică din anul 2007, Republica Moldova
fiind situată pe locul 105, mai jos decât media ţărilor în tranziţie (Graficul 3).

a fost achitat simultan de mai multe proiecte, sau banii au fost utilizaţi în
alte scopuri1. În general, raportul identifică multe nereguli în cheltuirea
banilor publici de către Academia de Ştiinţe şi constată că procesul este
netransparent.
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Graficul 3. Scorul WEF privind calitatea instituţiilor de cercetare
ştiinţifică, 2009-2010

Notă: Clasamentul a fost realizat pe baza răspunsurilor la întrebarea “Cum aţi evalua calitatea
instituţiilor de cercetare ştiinţifică din ţara dumneavoastră? [1 = foarte slabă; 7 = cea mai bună
în domeniu, la nivel internaţional]”, 2009-2010, medie ponderată.
Sursa: Raportul Competitivităţii Globale, WEF, 2010-2011.

Calitatea instituţiilor de cercetare depinde de calitatea echipamentului,
calitatea cercetătorilor şi calitatea managementului. După anul 2005,
multe instituţii de cercetare au beneficiat de reînnoirea echipamentelor
şi în cele mai multe dintre ele au fost instalate noi laboratoare, în vederea
îndeplinirii cerinţei necesare pentru acreditare - de a cheltui 20% din buget
pentru achiziţionarea de echipamente. Totuşi, în unele cazuri, s-a făcut
mai mult o renovare sau o actualizare a vechilor echipamente, decât o
dotare completă cu echipamente noi. De asemenea, Curtea de Conturi a
depistat încălcări grave în cheltuirea resurselor financiare alocate pentru
achiziţionarea de echipamente ştiinţifice, în cazul în care un echipament
16

În ceea ce priveşte personalul de cercetare, în primul deceniu de tranziţie
Moldova a pierdut multe cadre talentate şi bine educate. Situaţia economică dificilă şi finanţarea slabă a ştiinţei şi a sectorului de cercetare şi dezvoltare au contribuit la exodul de inteligenţă. Salariile mici din domeniu
au încurajat migrarea multor cercetători buni şi nu au putut motiva tinerii
absolvenţi să-şi continue cariera în domeniul cercetării. În prezent, există îmbunătăţiri semnificative. În anul 2009, salariul mediu din sectorul de
cercetare şi dezvoltare era cu 32% mai mare decât salariul mediu pe economie. Deşi acest fapt reprezintă o creştere administrativă, şi nu reflectă
rezultatele superioare din acest domeniu, el era necesar pentru menţinerea personalului.
În ultimele două decenii, situaţia din sectorul educaţional s-a schimbat
enorm, influenţând şi personalul din cercetare. În primul rând, s-au schimbat preferinţele studenţilor: cererea pentru ştiinţele tehnice a scăzut, în
timp ce cererea pentru ştiinţele sociale a crescut. În anul 2008, doar 18%
din absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior au primit o diplomă în
domeniul tehnic, medical şi IT (35% dintre absolvenţii de doctorat şi 39%
dintre absolvenţii de studii post-doctorale). În al doilea rând, calitatea
educaţiei a scăzut, aşa cum arată clasamentul WEF privind calitatea învăţământului superior şi a formării profesionale. Deşi, recent (2006-2008), a
crescut numărul de cercetători, Moldova nu este poziţionată foarte bine
în ceea ce priveşte disponibilitatea oamenilor de ştiinţă, inginerilor şi cercetătorilor (Graficul 4).
Codul cu privire la ştiinţă şi inovare din 2004 prevedea crearea Agenţiei
pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (AITT), aflată tot în subordinea AŞM,
precum şi a unor incubatoare şi parcuri ştiinţifice. AITT a fost înfiinţată în
anul 2005 şi este responsabilă pentru coordonarea, stimularea şi implementarea mecanismelor activităţii de inovare şi transfer tehnologic2. AITT
1
Hotărârea Curţii de Conturi nr. 48 din 29.10.2009 privind Raportul auditului regularităţii utilizării mijloacelor financiare alocate pentru dezvoltarea ştiinţei în anul 2008 Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi
unor instituţii beneficiare de aceste reforme.
2

Informaţii detaliate despre competenţele AITT pot fi găsite în Codul cu privire la ştiinţă şi inovare nr. 259 din
15.07.2004, art. 89.
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Graficul 4. Disponibilitatea oamenilor de ştiinţă, inginerilor,
cercetătorilor şi tehnicienilor, 2009-2010

Cercetători în sectorul de R&D (la un milion de locuitori)
Tehnicieni în sectorul R&D (la un milion de locuitori)
Scorul WEF privind disponibilitatea oamenilor de ştiintă şi inginerilor (axa secundară)
Notă: Clasamentul a fost realizat pe baza răspunsurilor la întrebarea “În ce măsură sunt disponibili oamenii de ştiinţă şi inginerii din ţara dumneavoastră? [1 = deloc; 7 = disponibili pe scară largă]”, 2009–2010,
medie ponderată.
Sursa: Raportul Competitivităţii Globale, WEF, 2010-2011, Indicatorii Mondiali de Dezvoltare, BM, 2007.

este responsabilă pentru recepţia, expertiza, finanţarea, administrarea şi
controlul proiectelor de transfer tehnologic, inclusiv cele pentru rezidenţii
incubatoarelor şi parcurilor ştiinţifice. Şi aceasta este o practică neobişnuită, deoarece, de obicei, astfel de agenţii oferă doar asistenţă şi ajutor celor
care au nevoie şi nu controlează transferul tehnologic. În universităţile din
ţările cu economii dezvoltate, incubatoarele şi parcurile ştiinţifice au, de
obicei, propriile birouri de transfer tehnologic şi/sau, uneori, participă, la
nivel regional, în cadrul birourilor de transfer tehnologic.
Din anul 2009, instituţiile private şi organizaţiile neacreditate pot aplica la
proiecte de transfer tehnologic, ceea ce reprezintă o importantă evoluţie,
deoarece între anii 2006 şi 2008 numai instituţiile acreditate de Consiliul Naţional de Acreditare şi Atestare (CNAA) puteau fi beneficiari ai acestor proiecte. Beneficiarii trebuie să transfere 2% din valoarea vânzărilor (bunului sau
serviciului inovator) către AITT în primii cinci ani ai proiectului, sumă care este
folosită pentru încurajarea activităţii de inovare şi activităţi de marketing.
Proiectele de transfer tehnologic sunt finanţate de la bugetul de stat în proporţie de până la 50% din valoarea proiectului (până în anul 2009 - în propor18
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ţie de până la 40%), acordându-se prioritate proiectelor cu o cotă mai mare
de co-finanţare din surse nebugetare. Doar membrii instituţionali ai AŞM
pot fi beneficiari de proiecte finanţate în întregime din resurse bugetare.
În perioada anilor 2005-2008, au fost alocate mai mult de 20 milioane de lei
pentru a finanţa 115 proiecte de transfer tehnologic (Graficul 5). Cele mai
multe proiecte au fost implementate în domeniul biotehnologiilor agricole,
fertilităţii solului şi securităţii alimentare (60,5%), bio-medicinei, farmacologiei (16,6%), eficienţei complexului energetic şi securităţii energetice (8,7%),
nanotehnologiei, ingineriei industriale (7,6%), utilizării resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă (6,6%). Scăderea cererii
pentru finanţarea proiectelor de transfer tehnologic (diminuarea numărului
de propuneri de proiecte depuse la AITT) indică o publicitate defectuoasă şi
resurse insuficiente alocate de la bugetul de stat, ceea ce face ca multe companii să renunţe la astfel de oportunităţi. Din păcate, nu există date disponibile privind rezultatele şi beneficiile economice ale implementării oricăruia
dintre aceste proiecte, ceea ce reprezintă o greşeală gravă în gestionarea
resurselor alocate pentru cercetare şi dezvoltare şi un simptom al unui control public şi politic deficitar privind finanţarea publică a acestui sector.
Graficul 5. Numărul proiectelor de transfer tehnologic finanţate şi
volumul resurselor bugetare alocate

Resurse bugetare alocate pentru proiecte de transfer tehnologic (mii lei)
Numărul proiectelor (axa secundară)
Sursa: Raportul anual de activitate al AITT, 2008.
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Principalele rezultate ale activităţii
de cercetare şi dezvoltare
Cheltuielile relativ înalte pentru activităţile de cercetare şi dezvoltare din
Republica Moldova nu asigură rezultate proporţionale în acest sector. Poziţia Republicii Moldova în clasamentul general WEF privind inovaţia este
mult mai joasă decât nivelul aşteptat pentru cota de 0,5% din PIB alocată
pentru cercetare şi dezvoltare (Graficul 6). Ţări precum Armenia, Azerbaidjan, Kazahstan, Tadjikistan şi Serbia cheltuie sume relativ mai mici pentru cercetare şi dezvoltare, dar ocupă un loc mai înalt în clasamentul WEF
pentru inovare; alte ţări, precum Bulgaria şi Republica Slovacă, au obţinut
rezultate mai bune, având acelaşi nivel al cheltuielilor pentru cercetare şi
dezvoltare ca şi Republica Moldova.

Universităţile reprezintă un alt participant important în procesul de cercetare şi dezvoltare în majoritatea ţărilor dezvoltate. Finanţate parţial din fonduri
publice şi parţial din resurse private, care provin de la societăţi cu care colaborează, acestea reprezintă importante centre de inovare. În Moldova, deşi majoritatea universităţilor desfăşoară unele activităţi de cercetare, ele nu pot fi
considerate adevărate centre de inovare. Finanţate din bani publici, universităţile nu au fost interesate de creşterea resurselor provenite din sectorul privat.
Astfel, cazurile de colaborare între universităţi şi sectorul privat reprezintă mai
degrabă o excepţie decât o practică obişnuită în Republica Moldova, fapt care
este reflectat în poziţia joasă ocupată în clasamentul WEF privind colaborarea
pentru cercetare şi dezvoltare dintre universităţi şi industrie (Graficul 7).
Graficul 7. Clasamentul WEF privind colaborarea pentru cercetare şi
dezvoltare dintre universităţi şi industrie, 2009-2010

Sursa: Raportul Competitivităţii Globale, WEF, Indicatorii Mondiali de Dezvoltare, BM.
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Graficul 6. Corelaţia dintre cheltuielile pentru cercetare şi dezvoltare şi
locul în clasamentul WEF pentru inovare, 2009-2010

Performanţa scăzută a sectorului de inovaţie este explicată prin slaba organizare şi centralizarea excesivă a procesului de cercetare şi dezvoltare în
Republica Moldova. În acelaşi timp, experienţa internaţională indică rezultate mai bune pentru inovare şi aplicabilitatea invenţiilor în sectorul privat,
unde interesul pentru satisfacerea cererii de piaţă şi obţinerea profitului
din noile produse/servicii/tehnologii introduse este mai mare decât în sectorul public sau, uneori, în organizaţiile publice de cercetare, atunci când
sistemul juridic permite acestora să vândă rezultatele cercetării şi dezvoltării şi să păstreze beneficiile.

Notă: Clasamentul a fost realizat pe baza răspunsurilor la întrebarea “În ce măsură colaborează
companiile şi universităţile din ţara dumneavoastră în domeniul cercetării şi dezvoltării? [1 = nu
colaborează deloc; 7 = colaborează în mod considerabil]”, 2009–2010, medie ponderată.
Sursa: Raportul Competitivităţii Globale, WEF, 2010-2011.
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În ciuda performanţelor slabe ale sectorului intern de cercetare şi dezvoltare, economiile pot fi în continuare competitive, în cazul în care noile
tehnologii sunt introduse în ţară prin transfer tehnologic şi/sau de către
companii cu capital străin. Totuşi, chiar şi în această privinţă, Republica
Moldova se află în urma majorităţii economiilor în tranziţie, fapt sugerat
de ponderea scăzută a companiilor care utilizează tehnologii străine.
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Graficul 9. Scorul WEF pentru achiziţii publice de produse de tehnologie
avansată, 2009-2010

Graficul 8. Companii care utilizează tehnologii străine şi transferul
tehnologic prin ISD
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Graficul 10. Numărul cererilor de brevet din partea locuitorilor, 2007
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Notă: Clasamentul a fost realizat pe baza răspunsurilor la întrebarea “Deciziile privind achiziţiile publice susţin inovaţiile tehnologice în ţara dumneavoastră? [1 = nu, deloc; 7 = da, extrem de
eficient]”, 2009–2010, medie ponderată.
Sursa: Raportul Competitivităţii Globale, WEF, 2010-2011.

Pe de altă parte, datele privind cererile de brevet, înaintate de locuitorii
Republicii Moldova către Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală
(AGEPI), arată o realizare relativ impresionantă în comparaţie cu numărul
populaţiei şi dimensiunea economiei (Graficul 9).
22
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Implicarea Guvernului în achiziţionarea de noi tehnologii este, de asemenea, limitată. Utilizarea ineficace a resurselor financiare disponibile şi deficienţele politicii de cercetare şi dezvoltare plasează Republica Moldova
pe o poziţie destul de joasă în ceea ce priveşte achiziţiile de produse de
tehnologie avansată.
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Notă: Clasamentul a fost realizat pe baza răspunsurilor la întrebarea “În ce măsură investiţiile
străine directe (ISD) aduc noi tehnologii în ţara dumneavoastră?” [1 = deloc; 7 = ISD reprezintă
o sursă esenţială de noi tehnologii]”, 2009–2010, medie ponderată.
Sursa: Raportul Competitivităţii Globale, WEF, 2010-2011; Enterprise Survey 2009, BM.

Cereri de brevet ale rezidenţilor, la 1 miliard USD din PIB
Cereri de brevet din partea locuitorilor, la 1 milion de locuitori (axa secundară)
Sursa: OMPI.
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Numărul mare de cereri de brevet în Republica Moldova se explică prin
costurile reduse de înregistrare a brevetelor în ţară1. Cu toate acestea, aplicabilitatea invenţiilor protejate este mult mai mică, fapt sugerat de 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).
Acest lucru poate fi explicat prin scutirea de impozite, pe o perioadă de
cinci ani, a persoanelor certificate în sectorul de cercetare şi dezvoltare.
Un alt indicator al gradului de utilizare a invenţiilor este transferul drepturilor asupra utilizării economice a invenţiilor, dar acest lucru nu poate
fi sugestiv pentru Moldova, deoarece nu există nicio obligaţie legală de
a înregistra contractele de cesiune şi licenţă la AGEPI. Ponderea scăzută
a brevetelor în activele companiilor din Republica Moldova (care variază
între 0,9% şi 4,9%) sugerează, de asemenea, aplicabilitatea scăzută a invenţiilor înregistrate2.
Republica Moldova are performanţe slabe şi la capitolul ştiinţă. Ea este
plasată pe poziţia 93 (din 178 de ţări) după numărul de documente publicate în anii 1996-2007 (Tabelul 3). Deşi numărul de documente nu poate
fi un criteriu relevant pentru clasament, deoarece depinde de populaţia
ţării, schimbarea poziţiei în clasament poate fi mai sugestivă. În anul 2008
Moldova a trecut de pe poziţia 82, ocupată în 1996, pe poziţia 101.
Potrivit indicelui H, care încearcă să măsoare atât productivitatea, cât
şi impactul lucrărilor publicate de o ţară, Moldova este pe locul 103 (indice H = 42), dar acest lucru nu s-a schimbat semnificativ pe parcursul
anilor. Indicele este bazat pe setul celor documentelor din ţară, la care
s-au făcut cele mai multe referinţă, şi pe numărul de referinţe în publicaţii
din alte ţări. În cea mai importantă bază de date a revistelor (Thomson
Reuters ISI Web of Knowledge and Scopus) nu sunt incluse publicaţii din
Moldova.
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Tabelul 3. Clasamentul ţărilor după numărul de publicaţii ştiinţifice,
1996-2008
Poziţia
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Ţara

30 Cehia

Documente,
Referinţe
la care se
RefeAutoIndicele
pe docurinţe referinţe
H
face refement
rinţă
93 563
91 278
649 726 165 673
7,69
168
Documente

33 Ucraina

74 325

73 902

253 451

75 267

3,46

106

41 România

42 320

41 858

186 021

45 957

5,24

97

44 Slovacia

35 274

34 417

211 727

49 365

6,39

114

45 Croaţia

31 748

30 897

145 119

36 722

5,14

95

46 Bulgaria

29 893

29 399

174 697

34 490

6,2

101

47 Slovenia

29 493

28 922

192 212

44 163

7,37

106

54 Belarus

17 401

17 322

68 529

15 867

4

76

58 Lituania

12 834

12 650

72 953

16 624

7,32

83

61 Estonia

10 647

10 489

102 112

20 250

11,04

94

72 Armenia

5 610

5 548

35 844

6 783

6,64

72

74 Letonia

5 426

5 374

38 170

6 157

7,4

65

75 Serbia

5 280

5 157

6 428

1 977

2,55

20

78 Georgia

4 490

4 426

27 136

3 897

6,68

58

93 Moldova

3 020

2 997

14 064

3 160

4,8

42

97 Macedonia

2 201

2 136

11 675

2 071

6,2

41

134 Albania

649

630

3 703

403

6,3

28

139 Kârgâzstan

589

584

2 430

251

4,7

22

Sursa: SCImago Journal & Country Rank, http://www.scimagojr.com

1

Impozite mici până în anul 2008 şi reduceri considerabile pentru solicitanţii naţionali după anul
2008.
2
Integrarea activelor nemateriale în bunurile corporative, Badîr Iurie, Cravcenco Raisa, Intellectus
1/2009, p.59-64.
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Probleme şi opţiuni pentru sectorul de
cercetare şi dezvoltare din Republica Moldova
După cum s-a arătat în capitolele de mai sus, sectorul de cercetare şi dezvoltare din Republica Moldova este specific şi se confruntă cu neajunsuri
grave, care determină un randament scăzut al investiţiilor în cercetare şi
dezvoltare. Necesitatea de a opera schimbări în sistem este evidentă şi
există mai multe aspecte care ar trebui să fie abordate.




1

Centralizarea excesivă a activităţii de cercetare şi dezvoltare. O singură instituţie - AŞM - este responsabilă de întregul
proces de cercetare şi dezvoltare. AŞM este responsabilă
pentru elaborarea strategiei în domeniul ştiinţei şi inovării,
alegerea direcţiilor strategice de cercetare şi dezvoltare,
repartizarea fondurilor bugetare în conformitate cu direcţiile strategice, elaborarea unor mecanisme de control al rezultatelor activităţii de cercetare şi dezvoltare, finanţarea
revistelor şi bibliotecilor ştiinţifice, instruirea personalului
de cercetare. AŞM are 19 membri instituţionali (18 acreditaţi), care realizează cercetări şi sunt principalii beneficiari
ai fondurilor bugetare pentru cercetare şi dezvoltare. Multe
instituţii de cercetare au legături slabe cu potenţialii utilizatori ai activităţii de cercetare. AŞM gestionează şi transferul
tehnologic prin intermediul AITT, care este o instituţie auxiliară, subordonată AŞM.
Ponderea înaltă a cheltuielilor pentru cercetare fundamentală. Cercetarea fundamentală beneficiază de aproximativ
o treime din cheltuielile efective pentru cercetare1. Cercetarea fundamentală se desfăşoară pentru dobândirea de noi
cunoştinţe, este utilă şi necesită resurse financiare semnificative. În acelaşi timp, rezultatele cercetării fundamentale
nu aduc neapărat beneficii economice, fapt care determină

Legea bugetului de stat pentru anul 2010, nr. 133 din 23.12.2009.
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interesul scăzut al sectorului privat pentru desfăşurarea/
susţinerea acesteia. Prin urmare, finanţarea publică a cercetării fundamentale este indispensabilă. Cu toate acestea,
în majoritatea ţărilor dezvoltate, ponderea din fondurile
totale direcţionat către cercetarea fundamentală este mai
scăzută. Cea mai mare parte este destinată cercetării orientate (aplicată şi experimentală), ca urmare a co-finanţării
de către sectorul privat. În ţările UE, cea mai mare parte a
cheltuielilor pentru cercetare şi dezvoltare ajung la cercetarea aplicată, în timp ce în Statele Unite, China, Japonia şi
Rusia acestea se duc către cercetarea experimentală1. Distribuţia cheltuielilor între diferitele tipuri de cercetare contribuie la amploarea realizărilor din sectorul de cercetare şi
dezvoltare.
Neparticiparea sectorului privat în activităţile de cercetare
şi dezvoltare. În Republica Moldova, sectorul de cercetare
şi dezvoltare este aproape în întregime finanţat din bani
publici. Activitatea de cercetare şi dezvoltare este aproape inexistentă în sectorul privat, fie pentru că activitatea
economică a majorităţii companiilor are loc la un nivel tehnologic mai redus, fie pentru că rentabilitatea scăzută a
companiilor nu oferă suficiente resurse pentru aceste tipuri
de investiţii, precum şi din cauza şanselor foarte mici de a
beneficia de co-finanţare publică. În ţările UE, cheltuielile
private pentru cercetare şi dezvoltare reprezintă peste 50%
din totalul cheltuielilor în acest domeniu (37% în noile state
membre), în timp ce în Statele Unite, China şi Japonia cota
respectivă este chiar mai mare. În acelaşi timp, activitatea
privată de cercetare şi dezvoltare are o elasticitate a rezultatelor mai mare decât cea publică şi investiţiile fizice de
capital. Nivelul scăzut al activităţilor de cercetare şi dezvoltare, finanţate de sectorul privat, duce la diminuarea veniturilor pentru cercetare şi dezvoltare2. Totuşi, acest studiu a
fost efectuat asupra economiilor dezvoltate, iar alte studii
sugerează că cheltuielile guvernamentale pentru cercetare

1

Franc, Simona. 2006. “R&D expenditure in Europe”. European Communities. Statistics in Focus
6/2006.
2
Park, Walter G. 1995. “International R&D Spillovers and OECD Economic Growth.” Economic Inquiry
XXXIII: 571-591.
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şi dezvoltare pot substitui parţial cheltuielile întreprinderilor pentru cercetare şi dezvoltare în economiile mai puţin
dezvoltate, din cauza lipsei generale de interes din partea
companiilor pentru sectorul intern de cercetare şi dezvoltare. În acelaşi timp, cheltuielile publice pentru cercetare
şi dezvoltare ar trebui să ofere stimulente clare şi pozitive
pentru activităţile private de cercetare şi dezvoltare1.
Nivelul scăzut al investiţiilor străine directe în Republica
Moldova. Deşi o corelaţie directă între nivelul ISD şi eficienţa cheltuielilor pentru cercetare şi dezvoltare ar putea
să nu fie evidentă, există unele dovezi care indică impactul
diferit al diverselor tipuri de cheltuieli pentru cercetare şi
dezvoltare - ale companiilor, ale statului şi ale companiilor
străine - asupra creşterii productivităţii. Potrivit unui studiu,
pe termen lung, elasticitatea cercetării şi dezvoltării străine
pentru productivitate este de trei ori mai mare decât elasticitatea cercetării şi dezvoltării din companiile interne2. Iar
ţările mici beneficiază de cercetarea şi dezvoltarea străină
chiar mai mult decât cele mari. De asemenea, ISD au fost
principalii factori determinanţi ai expansiunii unor industrii
în ţările în curs de dezvoltare (de ex. construcţia de automobile în Republica Cehă şi Slovacia, sau industria farmaceutică în Ungaria şi Slovenia), care au stimulat investiţiile
naţionale în domeniu, inclusiv investiţiile în cercetare şi dezvoltare pe termen mediu şi lung.
Implicarea redusă a universităţilor în procesul de cercetare
şi dezvoltare. Deşi 12 instituţii de învăţământ superior sunt
acreditate de către CNAA şi pot beneficia de fonduri publice pentru proiecte de cercetare şi dezvoltare, implicarea lor
efectivă este foarte scăzută, ca urmare a sistemului actual,
care descurajează cooperarea cu industria şi activităţile de
cercetare şi dezvoltare aplicată. Un studiu, care a realizat o
evaluare detaliată a efectelor diferitelor tipuri de activităţi
publice de cercetare şi dezvoltare asupra productivităţii în

1
Torok, Adam, Balazs Borsi şi Andras Telcs. 2005. Competitiveness in Research and Development: Comparisons and Performances.
2
Guellec, Dominique şi Bruno van Pottelsberghe de la Potterie. 2001. “R&D and Productivity Growth:
Panel Data Analysis of 16 OECD Countries.” OECD Economic Studies No. 33
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ţările OECD, constată că elasticitatea activităţilor publice
de cercetare şi dezvoltare este influenţată pozitiv de ponderea universităţilor, spre deosebire de laboratoarele guvernamentale din domeniul cercetării publice1.
Calitatea personalului de cercetare. Între cercetare-dezvoltare şi educaţie există relaţii foarte strânse şi importante.
Calitatea educaţiei, şi în special a programelor de licenţă,
masterat şi doctorat, este esenţială pentru sectorul de cercetare şi dezvoltare, deoarece aceasta oferă studenţilor
cunoştinţele şi abilităţile necesare şi le generează stimulente pentru a-şi folosi cunoştinţele în noi condiţii, în moduri
creative. Universităţile ar trebui să instruiască studenţii,
inclusiv prin activităţi de cercetare şi dezvoltare. Situaţia
se va înrăutăţi în timp, dacă acest lucru nu se va schimba,
deoarece informaţia circulă acum mult mai repede decât
în trecut - ciclul de inovare fiind mult mai rapid. Din păcate, calitatea sistemului educaţional din Moldova a scăzut
în timpul perioadei de tranziţie, reflectată în cele din urmă
în calitatea capitalului uman. Aceasta este nu numai o constrângere pentru activităţile de cercetare, dar şi un factor
determinant al productivităţii scăzute a muncii şi al valorii
adăugate scăzute în toate activităţile economice din ţară,
care împiedică tranziţia la o economie bazată pe competitivitate şi inovare.

Astfel, pe baza deficienţelor menţionate ale sectorului de cercetare şi dezvoltare, precum şi a experienţei mai multor ţări cu realizări importante în
cercetare, dezvoltare şi inovare, sunt necesare mai multe modificări importante în vederea îmbunătăţirii capacităţii de inovare din Moldova. Modificările propuse includ:


O separare clară între cercetarea fundamentală şi cea aplicată, cu fonduri separate şi politici separate de finanţare
pentru cele două componente. Cea mai mare parte a resurselor publice ar trebui să fie direcţionată spre cercetarea
aplicată şi experimentală/de dezvoltare, în plus trebuie să fi

1

Guellec, Dominique şi Bruno van Pottelsberghe de la Potterie. 2001. “R&D and Productivity Growth:
Panel Data Analysis of 16 OECD Countries.” OECD Economic Studies No.

29

Cercetare, dezvoltare şi inovare în Republica Moldova: probleme şi opţiuni



Cercetare, dezvoltare şi inovare în Republica Moldova: probleme şi opţiuni



create condiţii prin care rezultatele cercetării aplicate pot fi
aplicate de către industrie. Întrucât cercetarea fundamentală se desfăşoară pentru achiziţionarea de noi cunoştinţe
şi nu are întotdeauna beneficii măsurabile economic, ne
putem aştepta la un interes mai mare pentru acest tip de
cercetare din partea instituţiilor publice (membrii instituţionali ai AŞM şi universităţi). Fondurile publice alocate pentru
cercetare ar trebui să reflecte beneficiile aşteptate de la noile cunoştinţe/produse/servicii/tehnologii dezvoltate. Statul
poate finanţa până la 100% din proiectele de cercetare fundamentală şi o pondere mai mică din proiectele de cercetare aplicată şi de dezvoltare, promovând co-finanţarea din
sectorul public. Aceasta este practica UE, unde nivelul posibil al contribuţiei statului la cercetarea fundamentală este
de până la 100% din costuri, la cercetarea aplicată - până la
50% din costuri, iar la cercetarea de dezvoltare - până la 25%
din costuri1. De asemenea, unele instituţii de cercetare şi
dezvoltare, care îndeplinesc condiţiile din cadrul CE privind
sprijinul public pentru cercetare, dezvoltare şi inovare, pot
primi 100% din sprijin, atât pentru cercetarea fundamentală,
cât şi aplicată. Pot fi introduse anumite criterii diferenţiale,
de exemplu, ponderea mai mare a fondurilor publice pentru proiecte provenind din sectorul IMM-urilor.
Strategia de cercetare şi dezvoltare a ţării ar trebui să fie
definită de consilii formate din oficiali guvernamentali cu
funcţii înalte (de ex. primul-ministru), miniştri de la ministerele de resort (Educaţie, Economie, Industrie), reprezentanţi ai Academiei de Ştiinţe, universităţilor şi sectorului
privat (companii implicate în cercetare şi dezvoltare). Politica naţională de cercetare şi dezvoltare ar trebui să fie
în conformitate cu politica industrială şi politica generală
de dezvoltare economică. Cercetarea aplicată ar trebui să
fie susţinută în aceleaşi domenii prioritare care sunt/vor fi
sprijinite în cadrul politicii industriale - ar trebui să existe o
potrivire.

1
Politica naţională de cercetare şi dezvoltare a Republicii Cehe, aprobată prin hotărârea Guvernului nr.
16 din 05 ianuarie 2000
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Guvernul nu trebuie să definească priorităţile pentru cercetarea fundamentală, astfel încât să nu se prestabilească
principalii beneficiari ai fondurilor publice. Un domeniu de
cercetare este determinat de anumite cercetări şi/sau instituţii şi trebuie să respecte doar principiile morale şi etice
recunoscute pe plan internaţional. Totuşi, statul ar trebui
să elaboreze un mecanism clar de evaluare a proiectelor
respective, deoarece resursele publice sunt limitate şi nu
pot acoperi toate proiectele potenţiale. Statul poate utiliza
anumite criterii de evaluare, cum ar fi rezultatele preconizate ale proiectului, sau probabilitatea de succes a proiectului. În acelaşi timp, pot fi stabilite unele domenii prioritare
pentru cercetarea orientată, care sunt în conformitate cu
priorităţile de dezvoltare a ţării.
AŞM ar trebui să gestioneze în continuare cercetarea fundamentală, prin evaluarea propunerilor de proiecte, şi să decidă cu privire la finanţarea publică a proiectelor de cercetare
şi evaluarea rezultatelor cercetării. De exemplu, Finlanda
are un sistem de evaluare a programelor guvernamentale,
care determină impactul acestora asupra locurilor de muncă, cifrei de afaceri şi exporturilor, îmbunătăţind astfel atât
performanţa programelor, cât şi a companiilor implicate1.
Prevederea privind acreditarea instituţiilor de cercetare
poate rămâne în vigoare pentru cercetarea fundamentală,
dar acreditarea instituţiilor ar trebui să fie transparentă şi
echitabilă, cu şanse egale pentru instituţiile AŞM, universităţi şi sectorul privat.
În acelaşi timp, cercetarea orientată, transferul tehnologic şi
inovarea ar trebui să fie gestionate de către o instituţie separată. Experienţa internaţională arată că această competenţă poate fi delegată unuia sau câtorva ministere de resort.
În Republica Cehă, această responsabilitate a fost delegată
Ministerului Industriei şi Comerţului, care co-finanţa, până
de curând, activităţile de cercetare şi dezvoltare din întreprinderi prin intermediul CzechInvest. În prezent a fost constituită o nouă Agenţie Tehnologică a Republicii Cehe care

1

Roos, Goran şi alţii. “National innovation systems: Finland, Sweden & Australia compared. Learnings
for Australia”, 2005.
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furnizeată granturi pentru cercetarea aplicată, în timp ce
Agenţia de Granturi a Cehiei acordă granturi publice pentru
cercetare fundamentală. În Suedia, modelul este mai complicat, fiind implicate mai multe ministere: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Culturii, care finanţează mai ales universităţile (cheltuind pentru aceasta aproximativ 52% din totalul
cheltuielilor publice de cercetare şi dezvoltare), Ministerul
Industriei, Ocupării Forţei de Muncă şi Comunicaţiilor (13%),
Ministerul Dezvoltării Durabile (3%) şi Ministerul Apărării
(20,5%)1. Dar nu este suficientă delegarea responsabilităţii
către un anumit minister, agenţie sau departament; toţi actorii principali, inclusiv industria, universităţile, organizaţiile
de pe piaţa forţei de muncă şi alţi actori importanţi trebuie
să fie reprezentaţi în discuţiile de politici.
Atunci când resursele sunt limitate, ele ar trebui concentrate
pe anumite segmente ale industriei. Acest lucru este sugerat
de experienţa finlandeză de investire a resurselor publice în
anumite domenii industriale. Pentru a facilita specializarea
şi externalităţile pozitive, este necesară promovarea conexiunilor, fluxurilor de cunoştinţe şi difuzării tehnologiei în
cadrul segmentului respectiv2. Domeniile prioritare pentru
cercetare şi dezvoltare ar trebui să fie în conformitate cu
politica industrială naţională, domeniile prioritare pentru
dezvoltarea businessului, şi cu politica naţională generală
privind dezvoltarea economică.
Încurajarea activităţii de cercetare şi dezvoltare prin stimulente suplimentare, cu scopul de a da sectorului un nou impuls de dezvoltare. Deşi există deja unele beneficii pentru
instituţiile şi companiile care desfăşoară activităţi de cercetare şi dezvoltare, cum ar fi scutirea de TVA la importul de
bunuri şi servicii pentru scopuri de cercetare şi scutirea de
impozitul pe venit înainte de 2008, acestea nu au fost foarte eficiente pentru stimularea investiţiilor private. În cazul
reintroducerii impozitului pe venit corporativ în Republica
Moldova, investiţiile în cercetare şi dezvoltare ar trebui să

1
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fie scutite de impozit pe venit în proporţie de 100%1. De asemenea, deducerea parţială sau totală a cheltuielilor privind
rezultatele cercetării achiziţionate de la instituţiile publice
de cercetare şi dezvoltare poate avea un impact pozitiv
asupra activităţii de cercetare. Acest lucru ar trebui să fie
asociat cu încurajarea universităţilor şi instituţiilor de cercetare şi dezvoltare să colaboreze cu sectorul industrial şi
să vândă acesteia rezultatele activităţii de cercetare şi dezvoltare.
Toate competenţele legate de educaţie ar trebui să aparţină Ministerului Educaţiei. Implicarea academiilor de ştiinţă
în procesul de învăţământ este neobişnuită în majoritatea
ţărilor. Cu toate acestea, în Republica Moldova, AŞM gestionează un liceu elitist şi o universitate. Acestea ar trebui
să fie transferate la Ministerul Educaţiei. De asemenea,
programele de doctorat ar trebui să fie incluse ca o a treia etapă a învăţământului universitar şi gestionate de către
Ministerul Educaţiei.
În acelaşi timp, sistemul de învăţământ, în special cel universitar şi post-universitar, ar trebui să fie reformat, în scopul
de a furniza resurse umane valoroase, capabile să fie implicate în activitatea de cercetare. Cele mai importante acţiuni
care urmează a fi întreprinse sunt crearea unei agenţii independente pentru acreditarea instituţiilor de învăţământ şi
promovarea colaborării între universităţile naţionale şi cele
internaţionale, inclusiv facilitarea stabilirii de sucursale ale
universităţilor străine în Republica Moldova.
Implicarea mai activă a Republicii Moldova în colaborarea
internaţională pentru cercetare şi dezvoltare: prin adaptarea legislaţiei privind cooperarea internaţională în activităţile de cercetare şi dezvoltare (proiecte finanţate în comun),
cooperarea bilaterală între organizaţiile de cercetare, inclusiv o creştere a mobilităţii internaţionale a cercetătorilor
implicaţi în cercetare şi dezvoltare.

Andersson, Thomas şi Ejermo, Olaf, “Eﬀort and Performance of R&D in Sweden”, IKED, 2005.
Roos, Goran şi alţii. “National innovation systems: Finland, Sweden & Australia compared. Learnings
for Australia”, 2005.

1
În prezent, legislaţia prevede că cheltuielile pentru cercetare şi dezvoltare sunt scutite de impozitul pe
venit, la prezentarea dovezii că acestea au fost necesare pentru activitatea şi dezvoltarea companiei,
fapt uneori dificil de demonstrat funcţionarilor fiscali.
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Promovarea parteneriatelor publice-private în domeniul
inovării. În cazul în care descentralizarea din sectorul de
cercetare şi dezvoltare are loc, iar politica în domeniul cercetării se modifică, cooperarea între universităţi şi sectorul
privat este foarte posibilă. Experienţa finlandeză indică faptul că crearea de reţele între industrie şi ştiinţă poate creşte, în esenţă, rezultatele cercetării. La mijlocul anilor ‘90, în
Finlanda, 40% din toate firmele inovatoare au declarat că au
cooperat cu universităţi sau instituţii publice de cercetare1.
Eliminarea tratamentului discriminatoriu faţă de entităţile
private, cum ar fi prevederea că doar membrii instituţionali
ai AŞM pot fi beneficiari ai proiectelor finanţate în întregime din resurse bugetare.
Dezvoltarea în continuare a infrastructurii de susţinere a
cercetării şi dezvoltării. În acest sens, lista acţiunilor necesare ar include consolidarea capacităţii parcurilor şi incubatoarelor ştiinţifice, prin facilitarea accesului la spaţiu corespunzător, formarea echipei de management, sprijin de
la instituţii locale de cercetare şi co-finanţarea raţională a
activităţii lor.
Sistemul reformat de cercetare şi dezvoltare din Moldova
ar trebui să fie compatibil cu sistemul din ţările UE. Desigur,
este posibilă dezvoltarea de sisteme comparabile cu ale altor ţări vecine din afara UE, dar Moldova poate beneficia
în viitor de fonduri UE, care pot fi o sursă importantă de
finanţare a sectorului de cercetare şi dezvoltare, în caz de
conformitate cu cerinţele şi sistemele UE.

1

Roos, Goran şi alţii. “National innovation systems: Finland, Sweden & Australia compared. Learnings
for Australia”, 2005.
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