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Lista abrevierilor 
 

ANCD Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, Guvernul Republicii 
Moldova 

AȘM Academia de Științe a Moldovei 

CCE Cadrul pentru Cercetare de Excelență 

C-D  Cercetare-Dezvoltare 

CE Comisia Europeană 

CERIC 
ERIC 

Consorțiul pentru o Infrastructură Central-europeană de Cercetare (Central 
European Research Infrastructure Consortium) 

C-I  Cercetare și Inovare 

DG JRC Direcția Generală Centrul Comun de Cercetare (Directorate-General Joint 
Research Centre) 

EMPHASIS Infrastructura Europeană pentru Fenotiparea Plantelor (European 
Infrastructure for Plant Phenotyping) 

ERA Aria Europeană a Cercetării (European Research Area) 

ERIC Consorțiul pentru o infrastructură europeană de cercetare (European 
Research Infrastructure Consortia) 

ESFRI Forumul Strategic European pentru Infrastructuri de Cercetare (European 
Strategy Forum for Research Infrastructure) 

GII Indicele Global al Inovării (Global Innovation Index) 

H2020 Orizont 2020 (Horizon 2020) 

HG Hotărâre de Guvern 

IIS Instituție de Învățământ Superior 

IMM Întreprinderi Mici și Mijlocii 

IT Tehnologia Informației (Information Technology) 

MAIA Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare 

MDL Leu moldovenesc 

ME Ministerul Economiei 

MEC Ministerul Educației și Cercetării 

MF Ministerul Finanțelor 

MIDR Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale 

MMPS Ministerul Muncii și Protecției Sociale 

MS Ministerul Sănătății 

NWO Consiliul Olandez de Cercetare (Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek) 

OCDE Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică 

OTT Oficiu de Transfer Tehnologic 

PIB Produs Intern Brut 

PNCI 2023 Programul Național în Domeniile Cercetării și Inovării pentru anii 2020-2023 

PREA Mecanisme de evaluare a cercetării pe bază de performanță (Performance-
based Research Evaluation Arrangements) 

PRFS Sistem de finanțare a cercetării pe bază de performanță (Performance-based 
Research Funding Systems) 

PRO Organizație publică de cercetare (Public Research Organisation) 
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PSF Mecanismul de Sprijin al Politicilor (Policy Support Facility) 

RMN Rezonanță Magnetică Nucleară 

RTI Infrastructuri de cercetare și tehnologice (Research and Technological 
Infrastructure) 

RTO Organizație de cercetare și tehnologice (Research and Technological 
Organisation) 

S-I Știință și Inovare 

SIDA Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (Swedish 
International Development Cooperation Agency) 

SSH Științe sociale și umaniste (Social Sciences and Humanities) 

S-T Știință și Tehnologie 

SWOT Puncte tari (Strengths), Puncte slabe (Weaknesses), Oportunități 
(Opportunities), Amenințări (Threats) 

TIC Tehnologia Informației și Comunicațiilor 

TKI Consorțiu de top pentru cunoaștere si inovare (Top consortium for 
Knowledge and Innovation) 

UBC Cadrul Ecosistemului de Cooperare Universitate - Întreprindere (University-
Business Cooperation Ecosystem Framework) 

UE Uniunea Europeană 

UK Marea Britanie 

UNECE Comisia Economică a Națiunilor Unite pentru Europa (United Nations 
Economic Commission for Europe) 

UNECE IPO Comisia Economică a Națiunilor Unite pentru Europa - Perspectivele politicii 
sub-regionale de inovare (UNECE Innovation Policy Outlook) 

USAID Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (The United States Agency for 
International Development) 

WIPO Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (World Intellectual Property 
Organisation) 

  



 

9 

Panelul de Experți PSF Country 

Profesor Habil. Adrian Curaj, Președinte (România) este Directorul General al Unității 
Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării 
(UEFISCDI) și Șeful Catedrei UNESCO pentru Politici în Știință și Inovare din cadrul Școlii 
Naționale de Studii Politice și Administrative. Adrian Curaj a fost consultant pentru Banca 
Mondială, UNESCO, UNIDO, ETF și Comisia Europeană în studii de Învățământ Terțiar, 
Știință și Inovare și Foresight. Este Membru al Consiliului Director al Comisiei Fulbright 
Româno-Americane, Membru al Academiei Mondiale de Artă și Știință și fost ministru al 
educației, științei și inovării. 

Dr. Jelena Angelis, Raportor (Lituania/ Suedia) este Director de Cercetare și Cercetător 
Principal în Centrul EFIS, un laborator european recunoscut, non-profit, de cercetare în 
politici pentru cercetare și inovare (C-I). Jelena are aproape 20 de ani de experiență în 
formularea, implementarea și monitorizarea politicilor pentru C&I cu clienți precum Corporația 
Financiară Internațională, OCDE, Comisia Europeană, Consiliul Statelor Mării Baltice, 
Consiliul Nordic de Miniștri, ministere naționale și regionale, agenții, universități și companii. 
Prin activitatea sa profesională în cadrul SQW și Oxford Innovation (ambele în UK), 
Technopolis Group (Estonia) și acum Centrul EFIS (Belgia), a fost implicată în design de 
program utilizând fonduri naționale și structurale europene, în evaluare și studii de impact al 
acestor programe și politici, în monitorizarea proiectelor, precum și în activități practice de 
lucru cu universități, startup-uri, companii în stadiu inițial de dezvoltare și incubatoare de 
afaceri. 

Dr. Victoria Galan-Muros, Expert (Spania) este un consilier pentru politici și consultant de 
top care a profesat la interfața dintre universități, mediu de afaceri și decidenți politici mai 
mult de un deceniu în peste 40 de țări. Victoria este coautor a peste 50 de rapoarte științifice 
și peste 60 de rapoarte tehnice pentru organizații internaționale, guverne și universități, în 
domenii precum cooperarea dintre universități și mediul de afaceri, viitorul universităților, 
universități antreprenoriale, inovare în învățământ superior și orașe/ regiuni inovative. Fost 
Analist de Politici în cadrul OCDE, Consultant pentru CE sau CEO al Innovative Futures 
Institute, printre altele, Victoria este în prezent Șef de Cercetare și Analiză în cadrul 
Institutului Internațional pentru Învățământ Superior UNESCO. 

Profesor Maria Nedeva, Expert (UK), este profesor de Dinamică și Politici pentru Știință și 
Inovare la Universitatea din Manchester, Alliance Manchester Business School (AMBS) și un 
membru vechi al Institutului de Cercetare în Inovare din Manchester (MIoIR). Din punct de 
vedere intelectual, cercetările ei se axează pe dinamica științei, mai specific pe schimbarea  
generată de politici care influențează atât condițiile sociale (organizarea la nivel național) ale 
cercetării, cât și proprietățile epistemice ale cunoașterii. A derulat cercetări și a publicat în 
domenii precum guvernanța și managementul universităților, spații de cercetare în 
schimbare, efectul politicilor asupra sistemului de știință, practici de evaluare și selecție în 
știință. 

Dr. Janez Plavec, Expert (Slovenia) este Șeful centrului sloven NMR din cadrul Institutului 
Național de Chimie (NIC) și profesor de Biologie Structurală la Universitatea din Liubliana 
(UL). A coordonat și condus proiecte internaționale de amploare, inclusiv proiecte FP7 și 
centre de excelență. A coordonat înființarea Centrului de Excelență EN-FIST. Este membru 
și președinte al Consiliului Director al CERIC ERIC. O mare parte a eforturilor lui profesionale 
este dedicată modernizării echipamentelor de cercetare de valoare din cadrul centrului 
sloven NMR, care a devenit în mandatul său o organizație recunoscută internațional. Este 
membru al Societății Slovene de Chimie, Societății Slovene de Biochimie, Societății 
Americane de Chimie, AAAS și IS3NA. 
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Dr. Thomas Zacharewicz, Expert (Franța) este expert în analiza de politici de Cercetare și 
Inovare (C-I) cu peste 15 ani de experiență la nivel internațional. Lucrează ca cercetător și 
profesor asociat de economia științei și inovării la Universitatea din Sevilla în Spania. În plus, 
este consultant internațional în analiza de politici de C-I. Principalele sale domenii de interes 
sunt guvernanța științei, politicile pentru învățământ superior, impactul finanțării asupra 
cercetării și mobilitatea internațională a cercetătorilor. Printre responsabilitățile sale 
principale, a fost implicat, între 2014 și 2020, ca lider de proiect și analist de politici în cadrul 
Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene (DG JRC), unde a coordonat 
contribuțiile JRC în C-I la Semestrul European în sfera recomandărilor de politici către toate 
Statele Membre UE. 

Echipa de experți a fost complementată de doi evaluatori naționali: 

Brigitte Weiss (Austria) este expert senior în politici pentru C-I cu peste 25 de ani de 
experiență la nivel național (Austria), european (UE) și internațional. Experiența sa 
profesională include Ministerul pentru Acțiune Climatică, Mediu, Energie, Mobilitate, Inovare 
și Tehnologie din Austria, Direcția Generală Cercetare a Comisiei Europene (în special 
infrastructuri de cercetare), precum și sectorul privat. În aria sa de expertiză intră designul 
politicilor transformative pentru C-I, coordonarea politicilor și programelor UE și naționale, 
evaluare și monitorizare, Orizont Europa, Misiunile și Parteneriatele UE, Aria Europeană a 
Cercetării și designul și managementul programelor de cercetare. În prezent, este 
responsabilă de coordonarea programelor naționale ale ministerului cu politicile și 
programele UE. A fost anterior membră a echipei de evaluare pentru autoritățile moldovenești 
în 2016. 

Alice Dijkstra (Olanda) este expert senior în politici pentru C-I cu peste 30 de ani de 
experiență la nivel național (Olanda), european (UE) și internațional. Începând cu 1994, a 
lucrat la NWO unde este responsabilă de designul și coordonarea de programe mari de 
cercetare multidisciplinară, programe mari de cercetare cofinanțate de CE și de coordonarea 
inițiativelor pentru infrastructuri de cercetare în SSH. Începând cu 2019, principala sa 
activitate profesională constă în coordonarea activităților pentru infrastructuri mari de 
cercetare în toate domeniile științifice. A fost responsabilă de procesul de elaborare a noii foi 
de parcurs olandeze pentru mari infrastructuri de cercetare. De asemenea, este Președinte 
al Adunării Generale CLARIN ERIC și vicepreședinte a Adunării Generale DARIAH ERIC, 
consilier expert în multe alte inițiative internaționale pentru infrastructuri de cercetare, 
membru al Grupului de Lucru ESFRI pentru Inovare Socială și Culturală și Expert Permanent 
al ESFRI. 

Proiectul a fost supervizat de Echipa PSF din cadrul Direcției Generale Cercetare și Inovare 
a CE. Annamaria Zonno și Eugenija Pučiūtė au coordonat exercițiul și au asigurat legăturile 
cu autoritățile moldovenești. Elina Grīniece și ulterior Susana Elena Perez, manageri de 
proiect în cadrul Centrului EFIS (Belgia) au sprijinit activitățile echipei PSF. Agrita Kiopa 
(Prorector pentru Știință la Universitatea Riga Stradiņš și fost Subsecretar de Stat și Director 
al Departamentului de Învățământ Superior, Știință și Inovare din cadrul Ministerului 
Educației și Științei din Letonia) a fost evaluator al calității, iar Sergiu Porcescu a elaborat 
raportul național de autoevaluare. 

Suntem recunoscători autorităților Republicii Moldova pentru furnizarea documentației utile 
în activitatea echipei de experți, împărtășirea perspectivelor asupra stării actuale a sistemului 
de C-I și sprijinirea vizitelor în Chișinău.
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Transformarea sistemului moldovenesc de cercetare și inovare: Mesaje Politice Cheie 

În martie 2020, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova a solicitat 
sprijinul PSF pentru a identifica și aborda noile provocări rezultate în contextul: 

• Tema 1: Evaluării sistemului de finanțare publică a cercetării; 

• Tema 2: Construcției unei politici comprehensive pentru dezvoltarea și exploatarea 
eficientă a infrastructurilor publice de cercetare; 

• Tema 3: Măsurilor destinate consolidării legăturilor dintre cercetare și mediul de 
afaceri.1  

Echipa de experți PSF își exprimă aprecierea pentru inițiativa Guvernul Republicii Moldova 
de a solicita consultanță externă pentru îmbunătățirea sistemului național de C-I și remarcă 
eforturile făcute după evaluarea PSF din 2016. Reforma sistemului moldovenesc de știință 
este un proces în derulare. Exercițiul PSF actual construiește pe baza recomandărilor din 
raportul anterior, extinzându-le în zonele specifice de interes privind politicile publice. 

Pentru a oferi un sprijin adecvat autorităților moldovenești și pentru a fundamenta 
recomandări specifice pentru îmbunătățirea ecosistemului de C-I (pe cele trei teme de sprijin 
solicitat), Echipa de Experți PSF a identificat provocările sistemice cheie (asociate temelor) 
cu care se confruntă sistemul național de C-I. Echipa formulează trei mesaje principale de 
politică, care adresează provocările structurale esențiale și stau la baza întregii transformări 
a sistemului moldovenesc de C-I, încheind cu recomandări pentru a aborda provocările și a 
implementa mesajele de politici. 

Provocări sistemice generale ale cercetării și inovării din Republica Moldova 

1. Sistemul moldovenesc de știință este extrem de fragmentat: Aceasta afectează în 
mod particular organizațiile de cercetare, separă cercetarea fundamentală de cea 
aplicativă și de dezvoltare, separă cercetarea de educație, dispersează echipamentele 
de cercetare și afectează legăturile dintre cercetarea publică și mediul de afaceri. Mai 
mult decât atât, Moldova are un număr relativ mare de organizații de cercetare subcritice, 
care influențează fragmentarea infrastructurii și capacitatea generală de cercetare. 
Relațiile dintre institute de cercetare și universități sunt, de asemenea, problematice, în 
special din cauza regulilor diferite pentru cercetători. Aceasta afectează inclusiv educația 
doctorală și educația pentru știință. 

2. Există o serie de probleme asociate guvernanței științei: 

• Autoritate neclară: Pe de o parte, granițele dintre autoritățile de luare a deciziilor și  cele 
executive par să fie neclare, iar toate deciziile par a fi luate de aparatele politice executive 
(ministere). Pe de altă parte, politicienii aleși par să fie ezitanți în acceptarea acestei 
autorități sau se află în dificultatea de a o accepta din cauza ritmului accelerat de 
schimbare politică din țară. 

 
1  A se nota că în Solicitarea de Servicii originală din partea autorităților moldovenești, Tema 1 viza 

infrastructurile de cercetare, iar Tema 2, finanțarea cercetării. După consultări inițiale, echipa de experți 
PSF a modificat ordinea celor două, deoarece tema finanțării cercetării reprezintă fundamentul pentru 
construcția și implementarea cu succes a celorlalte două teme. 
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• Aplicare universală a regulilor stabilite prin lege: Parțial și din cauza problemelor de 
autoritate neclară, sistemul de C-I din Moldova este îngreunat de straturi de reguli, 
reglementări și legi. În timp ce unele dintre legi pot fi adecvate, acestea pot sufoca 
sistemul atunci când sunt aplicate la niveluri inferioare de decizie privind finanțarea 
cercetării. 

• Lipsa priorităților de cercetare sistemice: Deși sunt stabilite priorități de cercetare, 
acestea sunt atât de generice încât au o utilitate redusă în procesul decizional, în 
finanțare și în derularea cercetării. 

• Lipsa alinierii priorităților de cercetare, inovare și economice: Chiar și în situația în 
care prioritățile pot fi identificate, nu există indicii ale alinierii acestora. 

3. Instabilitate structurală, legală și instituțională: Având în vedere că funcționarea 
sistemului depinde în special de reguli și reglementări, frecvența ridicată cu care regulile 
se schimbă induce o gamă largă de probleme, chiar până în punctul în care acțiunea 
devine imposibilă din cauza faptului că schimbarea ulterioară ar putea să o invalideze și, 
prin urmare, prioritatea devine mai degrabă următoarea rundă de schimbări și nu 
activitatea propriu zisă de cercetare. Această instabilitate crește, de asemenea, gradul 
de incertitudine la diferite niveluri ale sistemului de cercetare. Spre exemplu, din cauza 
faptului că finanțarea este incertă, sunt afectate regulile de achiziții - acorduri de 
colaborare, reguli de evaluare, diferite tipuri de criterii etc. Mai mult, această incertitudine 
împiedică invariabil colaborările în cercetare, în special cu industria și cu echipe de 
cercetare din afara țării. 

Provocări specifice asociate finanțării cercetării 

1. Un nivel scăzut de finanțare a cercetării în Republica Moldova: În prezent, nivelul de 
finanțare publică a cercetării în Moldova este de zece ori mai mic decât media UE și de 
două ori mai mic decât cel al țării cu cel mai scăzut nivel de finanțare a C-I (România). 
Considerăm că finanțarea publică a cercetării este atât de scăzută încât este insuficientă 
pentru a menține un nivel de activitate de cercetare care să susțină învățământul superior 
și să răspundă nevoilor economiei. Atunci când C-I nu este integrată în dezvoltarea 
strategică a unei țări, combinația dintre finanțarea scăzută și fragmentarea contribuie la 
subminarea încrederii, stabilității și predictibilității la nivelul întregului sistem. Dacă nu se 
va reuși creșterea nivelului de finanțare publică a cercetării, cel mai probabil, vor fi 
împiedicate alte reforme, iar participarea Republicii Moldova la programele și inițiativele 
de cercetare ale UE va deveni problematică. 

2. Mecanisme ineficiente de alocare a fondurilor pentru cercetare: Agravând problema 
finanțării, în ultimii ani, finanțarea instituțională a fost redusă până la un nivel la care 
fluxul de resurse nu este suficient pentru a acoperi nevoile de bază ale organizațiilor. Se 
pare, de asemenea, că finanțarea instituțională depinde de și completează finanțarea 
prin proiecte, întrucât beneficiarii proiectelor naționale de cercetare sunt singurii care pot 
beneficia de aceasta. Acest fapt implică un nivel extrem de ridicat de incertitudine pentru 
personalul de cercetare și afectează continuitatea cercetării. Deși, din punct de vedere 
formal, Programul Național în Domeniile Cercetării și Inovării pentru anii 2020-2023 
(PNCI 2023), metodologia de finanțare a proiectelor de cercetare și inovare și 
metodologia de finanțare instituțională prevăd un sistem adecvat de finanțare 
instituțională și finanțare competitivă a proiectelor, există dovezi privind distorsiunea 
modului în care aceasta prevederi sunt aplicate. Menținerea acestei stări de fapt va avea 
un impact negativ asupra performanței cercetării în Republica Moldova. 
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3. O capacitate strategică slabă a Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare 
(ANCD): Agenția este un actor important în finanțarea cercetării și inovării. Cu toate 
acestea, este mai degrabă un braț administrativ al Ministerului Educației și Cercetării 
decât un actor strategic în guvernanța cercetării. Aceasta are o autonomie și un spațiu 
strategic limitat, ceea ce împiedică ANCD să își îndeplinească misiunea și are implicații 
serioase asupra capacității agenției de a asigura un anumit nivel de varietate în sistemul 
de cercetare. 

Provocări specifice asociate dezvoltării și exploatării infrastructurii publice de 
cercetare și inovare 

1. Lipsa unei viziuni strategice clar articulate privind infrastructurile de cercetare și 
alinierea acestora la prioritățile de cercetare și economice ale țării: Deși există 
ambiția de a conecta unele dintre infrastructurile de cercetare la infrastructuri 
internaționale, acest lucru va fi greu de realizat fără o strategie pentru infrastructuri și 
instalații de cercetare care să fie aliniată la prioritățile naționale și care să țină cont de 
constrângerile legate de resurse. Cu toate acestea, definiția a ceea ce constituie o 
infrastructură de cercetare în Republica Moldova este neclară și nu este, ca atare, în 
conformitate cu definiția acceptată la nivel internațional. O mapare a infrastructurilor de 
cercetare a fost realizată în 2021, dar, în afară de documentarea a ceea ce este 
disponibil în țară, alte obiective care au stat la baza acestei mapări sunt neclare. 

2. Finanțarea pentru dezvoltarea și întreținerea infrastructurii de cercetare este 
suboptimală, iar nivelurile actuale de investiții sunt cu mult sub nivelul necesar. PNCI 
2023 recunoaște necesitatea de a crește nivelul de investiții în infrastructura de 
cercetare. 

3. Infrastructurile de cercetare sunt dispersate între instituții, ceea ce împiedică 
atingerea masei critice necesare. Acest lucru contravine ambiției de internaționalizare, 
de a face cercetarea moldovenească mai vizibilă; de asemenea, creează obstacole în 
calea exploatării eficiente și a introducerii și integrării cel puțin a unora dintre 
infrastructurile de cercetare moldovenești în ansamblul european al infrastructurilor de 
cercetare. 

4. Lipsa unei culturi de deschidere în ceea ce privește utilizarea în comun a 
echipamentelor și a instalațiilor. Nu au fost observate constrângeri legale în ceea ce 
privește deschiderea instalațiilor și echipamentelor pentru cercetătorii din diferite 
instituții, dar nu există o cultură a deschiderii. 

Provocări specifice asociate cooperării dintre știință și mediul de afaceri 

1. Lipsa unei înțelegeri comune a valorii pe care cooperarea dintre știință și mediul 
de afaceri o aduce participanților, restului societății și economiei. Există, de 
asemenea, o lipsă de modele sau de ’campioni’ ai colaborării. Înțelegerea deficitară și 
lipsa unui limbaj comun conduc la confuzie și la lipsă de transparență, de interes și de 
prioritizare a acestui subiect. 

2. Lipsa unui angajament strategic (politic) față de cooperarea dintre știință și mediul 
de afaceri: În prezent, aceasta nu este o prioritate articulată pe agenda guvernului, a 
universităților, a institutelor de cercetare, sau a întreprinderilor. Un singur program 
guvernamental sprijină direct cooperarea dintre știință și mediul de afaceri, iar modul în 
care acesta este conceput este problematic. Deși promițător, procesul de Specializare 
Inteligentă întreprins în prezent de Moldova nu are un buget asociat pentru faza de 
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implementare. În cele din urmă, resursele financiare alocate relațiilor dintre știință și 
mediul afaceri (de către toți actorii) sunt limitate, la fel ca și timpul și eforturile investite 
în promovarea conexiunilor. 

3. O masă critică insuficientă în domeniul cercetării și o capacitate de absorbție 
scăzută în rândul întreprinderilor: Pe de o parte, activitatea de cercetare și rezultatele 
universităților și ale institutelor de cercetare sunt inconsistente sistemic, capacitatea de 
comercializare este slabă și există o lipsă de aliniere între prioritățile de C-I, cele de 
Specializare Inteligentă și cele economice ale Republicii Moldova. În consecință, foarte 
puține cercetări sunt în prezent aliniate la nevoile pieței și, prin urmare, au un potențial 
comercial limitat în mod aprioric. Pe de altă parte, cea mai mare parte a mediului de 
afaceri din Republica Moldova este formată din IMM-uri din sectoare tradiționale, cu un 
interes redus pentru cooperarea științifică și cu o capacitate minimă de absorbție a 
rezultatelor cercetării, i.e. abilitatea de a identifica, asimila, transforma și utiliza 
cunoștințe, cercetări și practici externe. 

4. Lipsa conștientizării și a relațiilor între actorii din domeniul cercetării și din mediul 
de afaceri și mecanisme de sprijin insuficiente. Majoritatea universităților, institutelor 
de cercetare, întreprinderilor și agențiilor guvernamentale nu sunt conștiente de ceilalți 
actori din ecosistem, de ceea ce oferă aceștia și de modul în care îi pot contacta și pot 
colabora cu aceștia. Doar unii dintre aceștia au experiență de cooperare; și există foarte 
puține locuri/ oportunități în care cercetătorii și oamenii de afaceri se pot întâlni și 
relaționa. Cele mai multe întreprinderi nu văd universitățile și institutele de cercetare ca 
pe potențiali parteneri de colaborare. Prin urmare, această lipsă de conștientizare și de 
relaționare menține la nivel scăzut încrederea în ecosistem. 

Trei mesaje de politici pentru transformarea sistemului moldovenesc de cercetare și 
inovare 

Pe baza analizelor realizate și a celor două misiuni în Moldova, prezentăm trei mesaje de 
politici pentru autoritățile din Republica Moldova. Aceste mesaje abordează provocările 
generale și sistemice descrise mai sus și stau la baza recomandărilor detaliate prezentate în 
acest raport. 

MESAJUL DE POLITICI 1  

Guvernul Republicii Moldova ar trebui să reitereze angajamentul de a transforma 
sistemul de C-I prin recunoașterea valorii acestuia pentru economie și pentru calitatea 
vieții și ar trebui să crească încrederea în sistem prin integrarea C-I în dezvoltarea 
strategică pe termen lung a țării și prin creșterea susținută a finanțării publice. Moldova 
are acum oportunitatea unică de a beneficia de consultanța experților externi, inclusiv de 
recomandările inițiativelor de sprijin PSF. Acestea pot fi utilizate pentru a alinia interesele 
politice din țară și pentru a face pasul critic de a încorpora C-I în cadrul strategic de dezvoltare 
a țării (strategia de dezvoltare pe termen mediu). În plus, se poate obține un nivel de 
stabilitate (politică) și continuitate în transformarea sistemului de C-I din Moldova și 
angajamentul critic necesar pentru creșterea finanțării publice a C-I. O creștere este 
justificată din punctul de vedere al consolidării economiei țării și al îmbunătățirii calității vieții. 
Astfel de decizii vor da un semnal privind angajamentul și responsabilitatea guvernului față 
de reformă(e) și vor crește încrederea generală în sistem. 
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MESAJUL DE POLITICI 2 

Guvernul Republicii Moldova ar trebui să asigure un nivel necesar de stabilitate și 
predictibilitate în sistemul de C-I prin abordarea elementelor esențiale de politică: a) 
finanțare eficientă și eficace a cercetării, b) cadru juridic favorizant, c) încurajarea C-D 
private și a cooperării public-privat, d) resurse umane, în special tineri cercetători și 
e) organizații publice de cercetare (i.e. universitățile și institutele de cercetare). În 
primul rând, finanțarea cercetării trebuie să fie crescută și, în același timp, să fie supusă unor 
proceduri de selecție și de evaluare atent dezvoltate, care să urmărească impactul asupra 
creării de bunăstare și asupra calității vieții. În al doilea rând, cadrul juridic privind C-I trebuie 
simplificat pentru a evita birocrația costisitoare și consumatoare de timp și pentru a crea 
încredere între diferitele părți interesate. În al treilea rând, trebuie dezvoltat un sistem eficient 
de stimulente pentru a încuraja industria să finanțeze cercetarea și unitățile de cercetare să 
absoarbă această finanțare. Un posibil efect pozitiv al unui astfel de sistem ar fi creșterea 
colaborării dintre cercetare și industrie. În al patrulea rând, trebuie să se acorde o atenție 
deosebită atragerii și menținerii cercetătorilor, în special a celor aflați la începutul carierei 
(doctorat și postdoctorat). În cele din urmă, organizațiile de cercetare (inclusiv laboratoarele 
universitare) trebuie să beneficieze de suficient sprijin în termeni de reglementare și finanțare 
de bază a cercetării. 

MESAJUL DE POLITICI 3  

Guvernul Republicii Moldova ar trebui să continue transformarea durabilă și 
incrementală a guvernanței sistemului de C-I pentru a aborda fragmentarea sistemului 
și pentru a asigura coerența și transparența la toate nivelurile și în toate intervențiile 
recomandate. Agilitatea la nivelul guvernanței este esențială pentru a permite dezvoltarea 
incrementală propusă aici. Aceasta implică o abordare de lucru ‘orchestrată’, prin care 
domeniile de intervenție sunt considerate ca fiind piese specifice care evoluează în cadrul 
unui sistem care se dezvoltă progresiv. În plus, această abordare necesită gândire pe termen 
lung în adresarea problemelor care fac obiectul reformei, astfel încât procesul să fie coerent 
și flexibil, capabil ca prin anticipare să asigure adaptarea la schimbare. 

Pentru aceasta, autoritățile moldovenești ar trebui: 

a) să adreseze domenii specifice prin cea mai bună înțelegere a provocărilor și utilizare a 
resurselor, prin dialog privind politicile și prin incluziunea părților interesate (implicarea activă 
a actorilor, a părților interesate și a societății în toate intervențiile); 

b) să identifice toate resursele și sursele de finanțare existente și noi pentru intervenții, în 
special profitând de exerciții de învățare mutuală prin diverse colaborări internaționale; 

c) să asigure funcționalitatea și integrarea deplină a părților sistemice, cu accent pe difuzare 
- atât în termeni de utilizare, cât și de dezvoltare (inclusiv procese corecte de selecție și 
evaluare pe tot parcursul de politici), ceea ce va îmbunătăți învățarea asociată politicilor; 

d) să etapizeze dezvoltarea către un ecosistem matur de C-I și să se angajeze la un calendar 
realist pentru reformă; și 

e) să construiască un cadru juridic coerent și transparent pentru intervenții. 
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Recomandări de politici sugerate 

În Figura 1 și Tabelul 1 sunt prezentate cele 14 recomandări pe care le propunem pentru a 
depăși provocările existente și pentru a îndeplini cele formulate în mesajele de politică. 

 

Figura 1: Rezumat al recomandărilor 

                  

  
 
  

  
  
  
 
 
 
   
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 

14. Stabilirea sprijinului cheie necesar
pentru ca relațiile să prospere

13. Identificarea și facilitarea relațiilor
potențiale dintre știință și mediul de afaceri

12. Instruirea persoanelor interesate și

încurajarea parteneriatelor în faze inițiale

11. Poziționarea strategică și
prioritizarea cooperării dintre

știință și mediul de afaceri

10. Alinierea abordărilor și
promovarea valorilor cooperării

dintre știință și mediul de afaceri

                                             
                                               

                         

                           
                          

         

           
                      
                    

         

                         
                                 

                      

                                 
                     

                           

                        
                   

                              

3. Creșterea autonomiei și întărirea

competențelor ANCD

1. Creșterea continuă și susținută a finanțării

publice pentruC D

2. Separarea finanțării instituționale

de bază și a finanțării competitive a

proiectelor
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Recomandare Recomandare detaliată 
Mai multe 
informații 

Recomandarea 1. 
Creșterea continuă și 
susținută a finanțării 
publice pentru C-D 

Creșterea nivelului de investiții în C-D este o 
necesitate absolută și o precondiție pentru o serie 
de efecte pozitive asupra capacității naționale de 
cercetare. Aceasta, la rândul său, este o condiție 
pentru generarea unui impact al cercetării asupra 
creșterii economice și asupra îmbunătățirii calității 
vieții. Dacă nu se reușește creșterea nivelului actual 
de finanțare a cercetării și dacă nu există un 
angajament puternic din partea guvernului pentru 
investiții susținute în timp, este puțin probabil ca alte 
reforme să producă efecte pozitive asupra 
performanței în C-I. 

Considerăm că intenția declarată în Strategia 
Națională de Dezvoltare „Moldova Europeană 2030” 
de a crește bugetul pentru C-D cu 0,1% anual 
trebuie să fie susținută. 

Secțiunea 3.2 

Studiu de caz 1 

Recomandarea 2. 
Separarea finanțării 
instituționale de bază 
și a finanțării 
competitive a 
proiectelor 

Acest lucru ar presupune revizuirea criteriilor de 
alocare a granturilor instituționale, creșterea 
proporției de finanțare alocată prin intermediul 
acestora, organizarea finanțării bazate pe proiecte 
în jurul unor evaluări (internaționale) testate și 
organizarea de runde de competiții cel puțin o dată 
pe an. În acest fel, sistemul moldovenesc de C-I ar 
dobândi stabilitatea atât de necesară, păstrând în 
același timp un nivel de varietate. 

Considerăm că raportul dintre finanțarea 
instituțională și cea competitivă pe bază de proiecte 
ar trebui să fie de 65/35. 

Secțiunea 3.3 

Studiile de caz 2 
și 3 

Anexele 2 și 3 

 

Recomandarea 3. 
Creșterea autonomiei 
și întărirea 
competențelor ANCD 

O reformă a competențelor ANCD ar trebui să fie 
realizată prin acordarea unei mai mari autonomii 
agenției în organizarea competițiilor de propuneri de 
proiecte, organizarea și gestionarea selecției 
acestora și în efectuarea evaluărilor (inclusiv prin 
gestionarea criteriilor de selecție, a evaluării, a 
evaluatorilor și a panelurilor etc.). 

Capacitatea resurselor umane ar trebui să fie 
consolidată inclusiv prin vizite de lucru ale 
personalului agenției la agenții recunoscute de 
finanțare a cercetării. 

Secțiunea 3.4 

Recomandarea 4. 
Realizarea unei Foi de 
Parcurs Naționale a 
Infrastructurilor de 
Cercetare 

Este necesară elaborarea, într-o abordare 
etapizată, a unei foi de parcurs naționale privind 
infrastructura de cercetare prin: (a) clasificarea, în 
funcție de domeniul de aplicare, de gradul de 
prezență internațională și de angajament, a 
infrastructurilor de cercetare mapate în 2021, (b) 
identificarea insulelor naționale de excelență 
științifică cu potențial, și legături cu strategia 
națională de specializare inteligentă și (c) 
identificarea clară a ambițiilor asociate 

Secțiunea 4.2 

Tabelul 4 

Studiile de caz 4 
și 5 
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Recomandare Recomandare detaliată 
Mai multe 
informații 

infrastructurilor europene de cercetare existente. În 
această etapă trebuie să se ajungă la un acord cu 
privire la ceea ce constituie „o infrastructură de 
cercetare”, cu participarea actorilor din 
infrastructurile de cercetare naționale. 

Recomandarea 5. 
Dezvoltarea unui 
cadru financiar pe 
termen lung pentru 
infrastructuri de 
cercetare 

Este necesară pregătirea unui cadru financiar pe 
termen lung pentru infrastructurile de cercetare, 
care să abordeze și să garanteze în mod clar 
fondurile necesare pentru crearea, modernizarea, 
întreținerea și funcționarea acestora. Acest lucru ar 
trebui să fie legat de recomandările asociate 
finanțării publice a cercetării cu privire la dezvoltarea 
unui sistem de finanțare instituțională și, acolo unde 
este posibil, să fie constituit un ‘fond’ dedicat 
infrastructurilor de cercetare. Este binevenită 
analiza abordărilor existente în materie de 
infrastructuri de cercetare și de finanțare a acestora, 
având în vedere practicile internaționale, pentru a 
identifica și consolida capacități potențiale și 
subexplorate. 

Secțiunea 4.3 

Tabelul 5 

Recomandarea 6. 
Revizuirea și ajustarea 
regulilor de achiziții 
publice și absorbție a 
fondurilor 

Procedurile existente legate de achiziționarea de 
echipamente și consumabile pentru infrastructuri de 
cercetare sunt prea complexe și nu sunt suficient de 
flexibile. Prin urmare, este necesară o revizuire și 
ajustare a normelor privind achizițiile publice și 
absorbția fondurilor. 

Secțiunea 4.3 

Recomandarea 7. 
Consolidarea 
infrastructurilor de 
cercetare pentru 
dezvoltarea pe termen 
lung și integrarea 
internațională a 
acestora 

Acolo unde este posibil, este necesară consolidarea 
infrastructurilor de cercetare la nivel instituțional și/ 
sau interinstituțional. Acest lucru ar conduce la o 
utilizare mai eficientă a fondurilor și resurselor și la 
crearea de ‘instalații de bază’ (core facilities). 

Pentru a sprijini acest proces, ar trebui stabilit un set 
de criterii de evaluare a valorii adăugate a 
infrastructurilor de cercetare. Aceste criterii ar urma 
să fie utilizate pentru a facilita evaluările strategice 
periodice ale foii de parcurs naționale. 

Secțiunea 4.4 

Tabelul 6 

Studiul de caz 6 

Recomandarea 8. 
Asigurarea vizibilității 
online a 
infrastructurilor de 
cercetare 

Pentru a asigura o mai bună cunoaștere a 
infrastructurilor de cercetare disponibile și a 
serviciilor oferite de acestea, infrastructura de 
cercetare ar trebui să fie vizibilă online, începând cu 
instituțiile gazdă (spre exemplu, universitățile și 
organizațiile de cercetare). Pe termen lung, poate fi 
analizată posibilitatea de a crea o listă consolidată a 
infrastructurilor de cercetare și a serviciilor acestora 
pe site-ul web al ANCD. 

Secțiunea 4.4 

Studiul de caz 7 

Recomandarea 9. 
Dezvoltarea unui 
cadru de acces la 

Este necesară sprijinirea universităților și a 
institutelor de cercetare, în calitate de gazde ale 
infrastructurilor de cercetare, în vederea dezvoltării 

Secțiunea 4.5 

Studiul de caz 8 
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Recomandare Recomandare detaliată 
Mai multe 
informații 

infrastructuri de 
cercetare 

unui cadru de acces la echipamente și instalații. 
Acesta ar trebui să includă strategii pentru accesul 
la serviciile furnizate, tipul de utilizatori vizați, 
precum și disponibilitatea și pregătirea personalului 
științific/ tehnic necesar pentru a oferi servicii de 
infrastructură de cercetare. În cazul în care acestea 
nu există încă, universitățile și institutele de 
cercetare ar trebui să își dezvolte strategiile de 
proprietate intelectuală, care sunt importante pentru 
a sprijini/ încuraja atât utilizarea infrastructurilor de 
cercetare de către utilizatorii externi, cât și 
cooperarea dintre știință și mediul de afaceri. 

Acest sprijin poate lua forma (a) unor sesiuni de 
formare specifice, (b) elaborării de strategii, precum 
și (c) unor programe de finanțare/ stimulente care să 
sprijine utilizarea infrastructurilor de cercetare. 
Acestea din urmă pot fi sub forma unor proiecte pilot 
pentru a testa ce abordare funcționează cel mai 
bine în deschiderea și creșterea gradului de utilizare 
a infrastructurilor. 

Recomandarea 10. 
Alinierea deliberată și 
strategică a abordărilor 
și promovarea valorilor 
cooperării dintre știință 
și mediul de afaceri 

10.1. Adoptarea unui 
cadru comun pentru 
cooperarea dintre 
știință și mediul de 
afaceri 

Mai multe ministere, cu contribuții din partea tuturor 
grupurilor de părți interesate, ar trebui să elaboreze 
și să adopte un cadru comun care să fie utilizat de 
către toți membrii ecosistemului și care să cuprindă 
o viziune pe termen mai lung pentru colaborare și o 
gamă mai largă de activități, inclusiv cooperarea în 
domeniul educației. În consecință, vor avea loc 
dialoguri mai clare și mai structurate în jurul acestui 
subiect, ceea ce va permite sinergii cu educația, și 
gândirea pe termen lung. 

Secțiunea 5.2 

Studiul de caz 9 

Recomandarea 10. 
Alinierea deliberată și 
strategică a abordărilor 
și promovarea valorilor 
cooperării dintre știință 
și mediul de afaceri 

10.2. Promovarea 
valorii cooperării dintre 
știință și mediul de 
afaceri 

Guvernul și ANCD ar trebui să promoveze valoarea 
cooperării dintre știință și mediul de afaceri pentru 
fiecare dintre părțile interesate, în contextul 
Moldovei, să sprijine modelele și să dezvolte 
campioni ai colaborării. Acest lucru va crește 
interesul, înțelegerea și motivația pentru cooperarea 
dintre știință și mediul de afaceri în sectorul 
învățământului superior, în industrie și în agențiile 
guvernamentale. 

Secțiunea 5.2 

Studiul de caz 9 

Recomandarea 11. 
Poziționarea strategică 
și prioritizarea 
cooperării dintre știință 
și mediul de afaceri 

11.1. Stabilirea unei 
comisii 
guvernamentale 

Guvernul ar trebui să înființeze o comisie sau un 
consiliu național știință - mediu de afaceri - guvern 
transparent și de încredere, capabil să stabilească 
priorități și orientări, să promoveze subiectul, să 
ajungă la actori și să convină asupra acțiunilor. 
Acesta ar trebui să fie intersectorial, interministerial 
și prezidat de prim-ministru. Rezultatul va fi o 
prioritizare a subiectului în rândul principalilor factori 
de decizie, o cooperare mai coerentă și mai 

Secțiunea 5.3 

Studiul de caz 10 
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Recomandare Recomandare detaliată 
Mai multe 
informații 

strategice știință - 
mediu de afaceri 

productivă și o comunicare mai fluentă, susținută de 
o abordare la nivelul întregului guvern. 

Recomandarea 11. 
Poziționarea strategică 
și prioritizarea 
cooperării dintre știință 
și mediul de afaceri 

11.2. Creșterea 
finanțării publice a 
cooperării și 
încurajarea investițiilor 
private 

Este necesară creșterea (acolo unde este posibil) 
resurselor financiare publice dedicate cooperării de 
către MEC, ANCD, sau alte ministere și încurajarea 
mai multor investiții din partea sectorului privat. În 
plus, este necesară utilizarea fondurilor disponibile 
mai eficient și într-un mod mai coordonat. Acest 
lucru va consolida prioritizarea resurselor pentru a 
oferi o masă critică de investiții care va permite apoi 
asigurarea unei stabilități și a unei încrederi pe 
termen mai lung în ecosistem. Aceasta va facilita 
relațiile pe termen lung, mobilitatea și crearea de 
spinout-uri - cu accent pe etapele inițiale. Aceste 
resurse financiare suplimentare ar putea proveni din 
ajutor extern dedicat în mod specific acestei 
cooperări și trebuie coordonate și integrate în 
strategia actuală. 

Secțiunea 5.3 

Studiul de caz 10 

Recomandarea 11. 
Poziționarea strategică 
și prioritizarea 
cooperării dintre știință 
și mediul de afaceri 

11.3. Prioritizarea 
zonelor cheie de 
colaborare 

Este necesară prioritizarea domeniilor cheie de 
colaborare în care se vor concentra resursele și 
alinierea acestora la prioritățile naționale și la 
Strategia Națională de Specializare Inteligentă. 
Acest lucru va avea ca efect concentrarea 
activităților de cooperare, valorificarea finanțării 
existente și alinierea cooperării cu domeniile 
strategice ale țării în vederea obținerii unui impact 
economic și social mai mare. 

Secțiunea 5.3 

Studiul de caz 10 

Recomandarea 12. 
Instruirea persoanelor 
interesate și 
încurajarea 
parteneriatelor în faze 
inițiale 

12.1. Cofinanțarea 
parteneriatelor în faze 
inițiale și instruirea 
cercetătorilor 

MEC și ANCD ar trebui să instruiască cercetătorii 
într-un mod inovator de a lucra cu mediul de afaceri 
și pentru a dezvolta o mentalitate antreprenorială și 
inovatoare. De asemenea, acestea ar trebui să 
stimuleze universitățile să implice mai devreme 
mediul de afaceri prin cofinanțarea parteneriatelor 
de cercetare în faza incipientă, asigurând astfel o 
mai bună aliniere a cercetării la nevoile mediului de 
afaceri. Acest lucru ar putea fi realizat prin alocarea 
de resurse și prin punerea în aplicare a unora dintre 
activitățile menționate în reglementările din 2016 
care privesc activitățile legate de știință ale IMM-
urilor. 

Secțiunea 5.4 

Studiile de caz 
12 și 13 

 

Recomandarea 12. 
Instruirea persoanelor 
interesate și 
încurajarea 
parteneriatelor în faze 
inițiale 

12.2. Instruirea 
oamenilor de afaceri în 

ME, MEC și ANCD ar trebui să promoveze 
beneficiile inovării bazate pe cercetare în rândul 
întreprinderilor și să instruiască oamenii de afaceri 
cu privire la modul în care pot identifica și integra 
cunoștințele și tehnologiile provenite de la 
universități/ institutele de cercetare. Acest lucru le 
va spori interesul pentru colaborare și capacitatea 
de absorbție. Formarea ar trebui să fie inovatoare, 
foarte practică, cu o conexiune directă cu activitățile 

Secțiunea 5.4 

Studiile de caz 
12 și 13 
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Recomandare Recomandare detaliată 
Mai multe 
informații 

inovarea știință - 
mediu de afaceri 

acestora și să includă instrumente de bază pentru a 
îi ajuta să aplice cunoștințele dobândite. 

Recomandarea 13. 
Identificarea și 
facilitarea relațiilor 
potențiale dintre știință 
și mediul de afaceri 

13.1. Maparea și 
evaluarea 
ecosistemului național 
pentru identificarea 
potențialelor 
parteneriate 

MEC, sprijinit de reprezentanți ai altor ministere și 
de ANCD, ar trebui să mapeze principalii actori din 
ecosistemul național (cine sunt, cine trebuie 
contactat), să le evalueze capacitățile (ce oferă, cu 
cine lucrează), să disemineze informațiile pe scară 
largă și să identifice potențialele potriviri sau 
oportunități de colaborare. Aceste informații de 
încredere și ușor accesibile vor conduce la o mai 
mare claritate cu privire la potențialii colaboratori, 
capacitățile acestora, relațiile existente și punctele 
de contact inițiale. 

Secțiunea 5.5 

Studiul de caz 14 

Recomandarea 13. 
Identificarea și 
facilitarea relațiilor 
potențiale dintre știință 
și mediul de afaceri 

13.2. Crearea 
condițiilor de timp și 
spațiu pentru 
interacțiuni eficiente 
între știință și mediul 
de afaceri 

Este necesară crearea condițiilor de timp și spațiu 
(spre exemplu, evenimente de relaționare, 
evenimente de tip speed dating, concursuri de 
prezentare de proiecte științifice sau 
antreprenoriale, sesiuni de brainstorming, 
conferințe) în care oamenii de știință și oamenii de 
afaceri să se cunoască și să petreacă timp 
împreună. Acest lucru va facilita stabilirea și 
dezvoltarea unor relații informale bazate pe 
încredere și angajament, care vor sta probabil la 
baza activităților formale de colaborare. Aceste 
evenimente ar putea fi organizate de universități/ 
centre de cercetare pentru a își prezenta cercetările, 
de camerele de comerț sau de asociațiile de afaceri 
pentru sectoare specifice, de către guvern pentru a 
promova cooperarea în industrii strategice (spre 
exemplu, agricultura), pentru tehnologii cheie (spre 
exemplu, inteligența artificială), sau pentru o 
anumită regiune (spre exemplu, Nord). 
Evenimentele pot fi organizate de asemenea în 
comun în orice combinație a acestora. 

Secțiunea 5.5 

Studiul de caz 14 

Recomandarea 13. 
Identificarea și 
facilitarea relațiilor 
potențiale dintre știință 
și mediul de afaceri 

13.3. Designul și 
cofinanțarea de 
proiecte pentru a iniția 
și testa conexiuni 

Sunt necesari pași mici: designul (și cofinanțarea) 
de proiecte cu buget și angajament reduse pentru a 
iniția și testa acorduri de colaborare ca bază pentru 
stabilirea de relații. Această inițiativă le oferă 
partenerilor posibilitatea de a ‘testa’ potențiale 
parteneriate cu un risc scăzut și care pot evolua 
către proiecte mai complexe și mai mari. 

Secțiunea 5.5 

Studiul de caz 14 

Recomandarea 14. 
Stabilirea sprijinului 
cheie necesar pentru 
ca relațiile dintre știință 

Este necesară formarea actualilor „agenți de 
depășire a granițelor” (boundary-spanning agents) 
prin dotarea acestora cu un set de instrumente și 
prin promovarea relaționării. Aceștia pot face parte 
din universități, întreprinderi și/ sau organizații 
intermediare. Astfel, vor rezulta intermediari 

Secțiunea 5.6 

Studiul de caz 15 



 

22 

Recomandare Recomandare detaliată 
Mai multe 
informații 

și mediul de afaceri să 
prospere 

14.1. Formarea 
intermediarilor și 
promovarea relaționării 
acestora 

profesioniști și bine echipați, care vor reuni mai 
eficient cercetătorii și oamenii de afaceri, precum și 
contacte în cadrul organizațiilor, care pot asigura 
legătura între colegii lor și părțile interesate externe. 

Recomandarea 14. 
Stabilirea sprijinului 
cheie necesar pentru 
ca relațiile dintre știință 
și mediul de afaceri să 
prospere 

14.2. Stabilirea unui 
set de stimulente 
pentru persoane 
interesate din știință și 
mediu de afaceri 

Este necesară stabilirea unui set de stimulente 
pentru universități/ institute de cercetare (spre 
exemplu, legate de evaluarea și promovarea 
cercetătorilor) și pentru întreprinderi (spre exemplu, 
legate de deduceri fiscale sau de finanțări 
complementare) pentru a începe și dezvolta 
cooperarea. Acest lucru va crea situații avantajoase 
pentru toți, în care toate părțile interesate sunt 
motivate să participe, deoarece câștigă ceva din 
cooperare. 

Secțiunea 5.6 

Studiul de caz 15 

Recomandarea 14. 
Stabilirea sprijinului 
cheie necesar pentru 
ca relațiile dintre știință 
și mediul de afaceri să 
prospere 

14.3. Crearea și 
diseminarea rutelor 
pentru diferite tipuri de 
cooperare 

Este necesară conceperea și diseminarea unor rute 
clare și simple pentru diferitele activități de 
cooperare (spre exemplu, colaborarea în domeniul 
cercetării, antreprenoriatul academic, 
comercializarea cercetării etc.), cu etape, cerințe și 
termene bine definite. Acest lucru va reduce 
incertitudinea pentru cei dornici să coopereze, va 
minimiza birocrația și va accelera progresul. 

Secțiunea 5.6 

Studiul de caz 15 

Tabelul 1: Lista recomandărilor Echipei de Experți PSF
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1. Introducere 

1.1. Mecanismul de Sprijin al Politicilor PSF Country pentru Republica 
Moldova 

Mecanismul de sprijin al politicilor (PSF) este un instrument al Comisiei Europene care are 
ca scop sprijinirea statelor membre ale UE și a țărilor asociate la Orizont Europa în vederea 
îmbunătățirii designului, implementării și evaluării politicilor naționale de cercetare și inovare. 
PSF Country (fostul PSF Peer Reviews and Specific Support to Countries) urmărește să 
ofere autorităților naționale recomandări de politică operaționale pentru reforma necesară a 
sistemului de C-I. Acestea sunt elaborate de către un grup de experți și evaluatori și se 
bazează pe o evaluare aprofundată a sistemului de C-I (sau a unor aspecte specifice ale 
acestuia) dintr-o țară. 

Ministrul Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova a solicitat în martie 2020 
sprijinul PSF pentru trei teme. Acestea sunt: a) infrastructurile de cercetare, b) sistemul de 
finanțare pentru instituțiile publice de cercetare și c) consolidarea legăturilor dintre cercetarea 
publică și mediul de afaceri. Autoritățile moldovenești, așa cum au subliniat în cererea de 
sprijin PSF, consideră că abordarea provocărilor din aceste trei domenii reprezintă măsuri 
necesare pentru a consolida baza științifică a țării și pentru a îmbunătăți contribuția cercetării 
și inovării la economia națională. 

Un grup de experți recunoscuți la nivel internațional a fost constituit și însărcinat cu furnizarea 
de consiliere în materie de politici și de recomandări operaționale autorităților moldovenești 
cu privire la măsurile (și schimbările) necesare pentru a aborda cele trei teme ale acestui 
PSF. Toate cele trei teme sunt interconectate. Cu toate acestea, subiectul sistemului de 
finanțare a cercetării prezintă o bază pentru o configurație și o punere în aplicare cu succes 
a celorlalte două subiecte. Având în vedere acest lucru, Echipa de Experți a PSF a început 
cu tema referitoare la sistemul de finanțare, trecând ulterior la celelalte două teme: 

• O evaluare a sistemului de finanțare a cercetării publice; 

• Construcția unei politici comprehensive pentru dezvoltarea și exploatarea eficientă a 
infrastructurilor publice de cercetare; 

• Elaborarea de măsuri destinate consolidării legăturilor dintre cercetare și mediul de 
afaceri. 

În cadrul acestui raport am abordat toate cele trei teme de interes pentru autoritățile 
moldovenești. 

1.2. Scop și focus al raportului 

Acest raport prezintă rezultatul exercițiului PSF Country - Moldova (2020-2022) și include o 
prezentare și evaluare a sistemului moldovenesc de C-I, provocările generale cu care se 
confruntă acesta, o analiză critică a recomandărilor strategice și de politici, precum și etapele 
operaționale pentru fiecare dintre cele trei domenii specifice de C-I de interes. 

Raportul este structurat după cum urmează: 

• În secțiunea 2, furnizăm o imagine de ansamblu a provocărilor cu care se confruntă 
sistemul moldovenesc de C-I, stabilind astfel contextul pentru recomandările specifice 
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fiecărei teme, care sunt elementul central al acestui raport. Acolo unde este necesar și 
relevant, se fac trimiteri la exercițiul PSF precedent - o evaluare a sistemului 
moldovenesc de C-I - încheiat în 2016. Subliniem faptul că nu se pot aștepta schimbări 
în sistemul moldovenesc de C-I dacă finanțarea (în special pentru cercetare) continuă la 
nivelul actual, fără garanții din partea guvernului că aceasta va fi majorată. 

• În secțiunea 3, abordăm mecanismele de finanțare a cercetării publice în Moldova, 
detaliem provocările în acest sens și propunem trei recomandări strategice pentru a le 
aborda. Un mesaj cheie aici este că un angajament față de o creștere graduală și 
constantă a finanțării publice pentru cercetare este fundamentul necesar oricărei 
reforme ulterioare. În caz contrar, C-I va fi supusă unei selecții strict aliniate la 
prioritățile economice și de calitate a vieții, pentru a se asigura că cel puțin unele domenii 
de cercetare sunt sprijinite la un nivel adecvat. Creșterea nivelului de finanțare a 
cercetării este, de asemenea, esențială în ceea ce privește dezvoltarea și menținerea 
infrastructurii de cercetare și stimularea cooperării dintre știință și mediul de afaceri. 

• În secțiunea 4, ne concentrăm asupra infrastructurilor de cercetare. Prezentăm 
elementele necesare pentru o politică cuprinzătoare de dezvoltare și exploatare eficientă 
a infrastructurii publice de cercetare. Oferim intervenții strategice și operaționale. Nivelul 
strategic se concentrează în jurul unei Foi de Parcurs Naționale privind infrastructurile 
de cercetare, care să țină seama de consolidarea acestora și presupune un cadru 
financiar dedicat care să acopere diversele nevoi; partea operațională subliniază urgența 
deschiderii infrastructurilor de cercetare către diferite tipuri de utilizatori și a unei mai mari 
vizibilități a instalațiilor. 

• În secțiunea finală a raportului, ne îndreptăm atenția asupra cooperării dintre știință și 
mediul de afaceri. Recunoaștem lipsa de înțelegere și de angajament strategic în ceea 
ce privește apropierea dintre cercetare și industrie, masa critică insuficientă în domeniul 
cercetării, capacitatea minimă de absorbție a cercetării de către întreprinderi, precum și 
lipsa exemplelor pozitive, a campionilor și a încrederii. Sugerăm nevoia de concentrare 
asupra stabilirii priorităților și nevoia unei abordări interguvernamentale pe termen lung, 
susținută de măsuri specifice la nivel sistemic, organizațional și individual. Recomandăm 
să se înceapă la scară mică pentru a iniția și testa colaborările și să se identifice treptat 
soluțiile cele mai potrivite pentru intervenții mai ample. 

Pentru fiecare recomandare, propunem etape operaționale și un calendar. Am încercat să 
menținem un calendar flexibil, recunoscând că punerea în aplicare depinde de prioritățile 
locale dincolo de C-I și de adoptarea recomandărilor din acest raport. Prin urmare, termenele 
sunt mai degrabă o indicație a secvențelor decât termene stricte. 

1.3. Abordare și metodologie 

Proiectul PSF a fost implementat de către Echipa de Experți PSF, formată din șase experți 
independenți în domeniul C-I din Franța, România, Slovenia, Spania, Suedia și Marea 
Britanie, și a inclus doi evaluatori naționali din Austria și Olanda, toți acționând în nume 
personal. 

Activitățile proiectului au fost demarate prin colectarea și analiza informațiilor din surse 
moldovenești și internaționale. A fost elaborat un raport național de autoevaluare care 
rezumă realitățile și datele relevante privind cele trei teme de interes. Acesta a abordat 
elementele cele mai relevante pentru obiectivele acestui exercițiu PSF, completând și 
actualizând datele deja disponibile în raportul de autoevaluare elaborat în 2015 pe parcursul 
exercițiului de evaluare a sistemului de C-I din Moldova din cadrul PSF H2020. Raportul a 
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oferit, de asemenea, o actualizare a stadiului implementării recomandărilor din activitatea 
PSF precedentă. 

Întâlnirea de lansare a exercițiului PSF (desfășurată virtual la 21 iunie 2021) a fost o 
oportunitate pentru Experții PSF de a se întâlni cu autoritățile din Republica Moldova. 
Discuțiile au vizat necesitățile autorităților, o analiză diagnostic a sistemului național de C-I, 
precum și calendarul de lucru al studiului. În urma întâlnirii de lansare și a feedback-ului din 
partea membrilor Echipei de Experți, raportul de autoevaluare a fost actualizat și extins. 

După formarea unei impresii inițiale despre sistemul moldovenesc de C-I pe baza informațiilor 
colectate și a discuțiilor din cadrul întâlnirii de lansare, Echipa de Experți a formulat agenda 
și întrebările pentru prima misiune în Moldova, care a avut loc virtual pe parcursul a două 
săptămâni în septembrie-octombrie 2021, din cauza restricțiilor de călătorie impuse ca 
răspuns la pandemia COVID-19. Configurația virtuală a oferit într-adevăr o alternativă 
eficientă, iar Echipa de Experți s-a întâlnit cu factorii de decizie politică, cercetătorii și liderii 
din învățământul superior, din cercetare și din mediul de afaceri relevanți. Pe parcursul a 
două săptămâni, Experții au purtat 22 de discuții și s-au întâlnit cu 60 de reprezentanți. În 
urma primei misiuni, au fost colectate și consultate și alte documente de referință. 

Echipa de Experți a discutat constatările inițiale, recomandările și opțiunile de politică în 
cadrul reuniunii de lucru online la jumătatea perioadei de implementare, în decembrie 2021. 
Un prim proiect de schiță de raport a fost pregătit și rezumat într-o prezentare PowerPoint 
pentru o discuție cu părțile interesate din Moldova. Cea de-a doua misiune a fost planificată 
inițial pentru februarie 2022, dar planurile au trebuit să fie modificate din cauza războiului din 
Ucraina. Misiunea a avut loc în perioada 20-21 septembrie 2022. Membrii Echipei de Experți 
PSF au prezentat și discutat recomandările preliminare de politică cu autoritățile 
moldovenești și cu părțile interesate relevante. 

Echipa de Experți a redactat prezentul raport pe baza documentelor, informațiilor și feedback-
ului colectate de la diverse părți interesate din domeniul C-I din Republica Moldova. De 
asemenea, am luat în considerare discuțiile aprofundate cu părțile interesate și experții 
consultați, precum și comentariile primite în timpul misiunilor în Moldova 

2. Sistemul de cercetare și inovare din Republica Moldova 

2.1. Prezentare generală a sistemului moldovenesc de cercetare și 
inovare 

Republica Moldova este o țară mică cu venituri medii spre mari, cu o creștere economică 
medie anuală de 4,6% în ultimii 20 de ani, în care sectorul agricol continuă să joace un rol 
important în economie2. Conform raportului de autoevaluare (Porcescu, 2022), creșterea 
economică a fost lentă, în mare parte din cauza nivelului scăzut de productivitate în cadrul 
sectoarelor și al firmelor individuale, a unui sector guvernamental mare (în comparație cu 
venitul brut al țării) și a poziției dominante a întreprinderilor de stat care raportează o 
productivitate mai scăzută în comparație cu entitățile private, precum și a unei neconcordanțe 
între cerințele de locuri de muncă și dezvoltarea competențelor. Aceste probleme ar putea fi 
abordate cu ajutorul cercetării și inovării, cu condiția ca acestea să funcționeze eficient. 

 
2 În 2020 reprezenta 11,7% din PIB. 
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În ceea ce privește cercetarea, în 2020, activitatea de C-D în Republica Moldova a fost 
desfășurată de 613 de organizații, inclusiv 39 de institute și centre de cercetare, 15 instituții 
de învățământ superior și șapte alte structuri. Acestea activează într-un sistem în care 
cheltuielile pentru C-D sunt în scădere din 2009, reducându-se până la 0,23% din PIB4 
(aproximativ 469,6 milioane de lei sau 22 milioane de euro) în 2020. Ponderea cercetătorilor 
la 1.000 de locuitori a fost de cinci ori mai mică decât media UE. Ponderea tinerilor cercetători 
cu vârsta de până la 35 de ani a fost de 20,9%, în creștere de la 15,7% în anul precedent. În 
ciuda încercărilor de a motiva cercetătorii să rămână în mediul academic, salariul mediu brut 
lunar (aproximativ 400 EUR în 2019) nu garantează condiții de muncă și de trai confortabile, 
în special pentru posturile de debutant și pentru cercetătorii aflați la începutul carierei. 

Cea mai mare parte a cheltuielilor de C-D (95,4%) se îndreaptă către costurile de funcționare, 
iar costurile de personal reprezintă cea mai importantă parte, cu 78% (349,5 milioane de lei 
sau 17,5 milioane de euro). Aproximativ 0,8 milioane de euro (17,4 milioane de lei) au fost 
cheltuite pentru echipamente științifice, ceea ce reprezintă o creștere de 0,3 milioane de euro 
(5,9 milioane de lei) față de 2019. În funcție de tipul de activitate de cercetare finanțată în 
2020, 75,2% din cheltuielile totale sunt destinate cercetării aplicative, 10,6% pentru cercetare 
fundamentală și 14,2% pentru dezvoltare tehnologică. Ponderea cheltuielilor pentru 
cercetarea aplicată a crescut cu 18,8 puncte procentuale, în timp ce cheltuielile legate de 
cercetarea fundamentală au scăzut cu aceeași valoare. Domeniile în care cercetătorii 
moldoveni sunt cei mai activi5 sunt dreptul, economia, medicina, pedagogia, fizica și științele 
matematice. Numărul de publicații coautorate de cercetătorii moldoveni și indexate în Scopus 
este în creștere. Acest lucru indică, potențial, o creștere a vizibilității și, prin urmare, a 
participării la rețele și proiecte științifice internaționale. În plus, activitatea comună cu 
diaspora științifică moldovenească a permis cercetătorilor moldoveni să acceseze 
infrastructura avansată din străinătate și să obțină rezultate suplimentare. 

Conform raportului de autoevaluare (Porcescu, 2022), nu există date suficiente pentru a 
evalua și clasifica performanța în cercetare a organizațiilor publice de C-D din Republica 
Moldova. Cele mai recente clasamente Webometrics disponibile - bazate pe vizibilitatea 
online a organizațiilor (universități și instituții de cercetare) și pe impactul publicațiilor acestora 
(indicatori de prezență, vizibilitate, transparență și excelență) - arată că Academia de Științe 
a Moldovei (AȘM) se află pe locul 477 din 8.000 de centre de cercetare la nivel global, iar 
Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea Tehnică din Moldova sunt cele mai bine 
clasate universități din țară (3.150 și, respectiv, 3.173 din 31.097 la nivel mondial). 
Clasamentul Webometrics este confirmat în linii mari de datele din Web of Science care 
menționează AȘM, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu, 
Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică din Moldova și Institutul de Fizică 
Aplicată. 

În ceea ce privește inovarea, Indicele Global al Inovării 2020 concluzionează că Republica 
Moldova a înregistrat performanțe mai bune în ceea ce privește output-urile inovării decât în 
inputuri în anul precedent. Raportat la PIB, performanța țării a fost peste așteptări pentru 
nivelul său de dezvoltare, producând mai multe rezultate în materie de inovare în comparație 
cu nivelul investițiilor. În același timp, o neconcordanță între rezultatele cercetării din sectorul 
public de C-D și relevanța acestora pentru sectorul de afaceri - care, în general, preferă 
activitățile comerciale tradiționale mai degrabă decât cele inovatoare - a fost observată în 
mai multe analize care identifică dialogul știință-întreprinderi ca fiind un punct slab (spre 
exemplu, H2020 PSF Review, UNECE IPO, raportul de autoevaluare al PSF 2022). 
Necesitatea de a consolida legăturile dintre știință și mediul de afaceri, precum și de a spori 

 
3 Dintre acestea, 48 de unități erau deținute de stat. 
4 Pentru comparație, media UE-27 a fost de 2,2% în 2019. 
5 Pe baza articolelor din Instrumentul Bibliometric Național (conform rezumatului din Porcescu, 2022). 
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relevanța cercetării științifice în raport cu necesitățile sectorului de afaceri sunt menționate 
de toate documentele de politici relevante în domeniul C-I (Strategia Națională de Dezvoltare 
Moldova 2020, strategiile de cercetare-dezvoltare și inovare, PNCI 2023). De asemenea, 
raportul privind inovarea pentru dezvoltarea durabilă în Moldova din 2021 al UNECE 
evidențiază capacitatea limitată de absorbție ca fiind o constrângere pentru sectorul privat de 
a se angaja în inovare și subliniază necesitatea de a stabili și de a stimula cooperarea dintre 
știință și mediul de afaceri ca "un pas important pentru stimularea inovării". 

Activitatea de transfer tehnologic în cadrul sectorului de C-D se află încă într-un stadiu 
incipient de dezvoltare. În prezent, cercetătorii sunt responsabili pentru comercializarea 
propriilor rezultate. În același timp, activitatea de brevetare a scăzut, numărul de brevete fiind 
redus de la 316 în 2010 la 133 în 2020, cu o singură excepție, cea a brevetelor privind soiurile 
de plante. Acestea au crescut ușor în 2020 în comparație cu anii precedenți. În general, 
brevetele pe termen scurt (spre exemplu, pentru a proteja soluții tehnice) sunt mai răspândite 
în sistem. Principalele tehnologii cu brevete acordate includ tehnologia medicală, alte mașini 
speciale, chimia alimentară, produsele farmaceutice, măsurătorile, biotehnologia și chimia 
organică fină. 

Pentru a sprijini activitatea de comercializare, ar trebui să existe procese și structuri solide 
de proprietate intelectuală. În prezent, doar Universitatea de Stat din Moldova raportează că 
dispune de o politică internă de proprietate intelectuală pentru a reglementa proprietatea și 
împărțirea beneficiilor cu autorii brevetelor. Nu există pe scară largă spinoff-uri și startup-uri 
bazate pe rezultatele cercetării și nu există politici care să stimuleze sau să reglementeze 
această activitate. Conform raportului de autoevaluare (Porcescu, 2022), un proiect de cadru 
juridic privind capitalul de risc și un document conceptual privind business angels au fost 
propuse cu ani în urmă, dar acestea așteaptă încă să fie aprobate. În țară există o singură 
rețea de business angels și niciun fond local cu capital de risc nu este încă înregistrat. O 
evaluare recentă a ecosistemului de transfer tehnologic din Republica Moldova, realizată de 
DG JRC al UE, a concluzionat că există o problemă privind finanțarea adecvată a ciclului de 
viață al inovării, începând cu finanțarea inițială, investițiile de tip angel, capitalul de risc și 
finanțarea prin capitaluri proprii, până la noi formate de crowdfunding. 

La nivelul întreprinderilor se observă foarte puțină inovare. Conform rezultatelor Anchetei 
Biroului Național de Statistică privind activitatea de inovare a întreprinderilor 2017-2018 
(Porcescu, 2022), doar 18% din totalul întreprinderilor (cu cel puțin zece persoane angajate) 
au raportat că activitatea lor este „de natură inovatoare” (o scădere cu 10% față de perioada 
2015-2016). Participarea sectorului de afaceri la activitățile de cercetare rămâne limitată, 
după cum s-a menționat în raportul de autoevaluare, precum și în timpul evaluării PSF din 
2017. Deși o barieră - prin care doar entitățile acreditate puteau primi finanțare publică pentru 
C-I - a fost eliminată în 2017, nicio întreprindere nu a reușit să obțină finanțare prin intermediul 
apelurilor competitive 2020-2023 din cadrul PNCI 2023, sau „Programul de stat”.   

Pentru a sprijini un sistem funcțional de C-I, este esențial să existe o infrastructură de C-I 
suficientă. Nu există o imagine de ansamblu a infrastructurii și a instalațiilor de cercetare 
existente în cadrul organizațiilor publice de C-D, precum și a nivelului de deschidere/ servicii 
oferite utilizatorilor externi. În cele mai multe cazuri, organizațiile publică pe site-urile lor 
informații despre laboratoarele existente, principalele direcții științifice și proiectele de 
cercetare. Condițiile raportate ale infrastructurii de cercetare disponibile în țară nu sunt 
satisfăcătoare. Începând cu 2018, AȘM, în rapoartele sale privind starea științei (prezentate 
în Porcescu, 2022), evidențiază infrastructura învechită ca fiind o problemă gravă și unul 
dintre factorii de bază ai ineficienței sistemului moldovenesc de C-D. În 2021, MEC a publicat 
un raport privind infrastructurile de cercetare din țară. Scopul a fost de a mapa infrastructurile, 
echipamentele și instalațiile disponibile în universități și institute publice de cercetare. Din 
păcate, având în vedere nivelul și tipul de informații disponibile în raportul de mapare, Echipa 
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de Experți PSF nu a reușit să obțină informații suficiente pentru a înțelege care este starea 
infrastructurilor de cercetare disponibile, tipurile de finanțare și de taxe, regulile de acces, 
personalul și planurile (dacă este cazul) de integrare a acestor infrastructuri în contexte 
internaționale. 

În ceea ce privește inovarea, ME a adoptat în 2018 un regulament privind parcurile științifice 
și tehnologice și incubatoarele de inovare. Acesta a acordat drepturi pentru înființarea de 
instalații de infrastructură de inovare entităților publice și asociațiilor, și nu doar clusterelor 
(așa cum prevedea legea din 2007). De asemenea, a specificat modul în care ar trebui 
finanțate infrastructurile de inovare, precum și proiectele conexe. Spre exemplu, aceasta 
prevede un fond de dezvoltare care să se bazeze pe profiturile obținute din utilizarea 
produselor, serviciilor și investițiilor care rezultă direct din activitățile sprijinite în cadrul 
parcului și/ sau al incubatorului. 

O analiză UNECE (2022) a infrastructurii de inovare și de transfer tehnologic din Republica 
Moldova (atât fizică, cât și virtuală) concluzionează că aceasta este relativ nouă, diversă în 
funcțiile și formele sale și că trebuie să colaboreze mai eficient. Sistemul mai larg de C-I din 
Moldova a beneficiat de o analiză similară și necesită abordări mai coerente în cadrul unei 
evaluări și intervenții la scară largă. Aceasta începe să prindă contur. În prezent, sistemul 
este mai strâns aliniat la alte obiective de politică cheie, surprinse în documente precum 
PNCI 2023 și Foaia Națională de Parcurs pentru Integrarea Republicii Moldova în Spațiul 
European al Cercetării (ERA) pentru 2019-2021. În octombrie 2022, un proiect de strategie 
națională de dezvoltare „Moldova Europeană 2030” a fost prezentat Parlamentului spre 
aprobare. În cadrul PNCI 2023, planul de lucru și planul de acțiuni al Guvernului pentru 
implementarea Acordului de Asociere UE-Moldova pentru Specializare Inteligentă a fost 
inclus ca prioritate. Acest lucru a făcut ca Moldova să fie cea mai avansată țară din regiunea 
Parteneriatului Estic în ceea ce privește elaborarea unei strategii de specializare inteligentă. 
Au fost identificate patru domenii preliminare de specializare: energie; tehnologia informației 
și comunicațiilor; agricultură și procesarea alimentelor; și biomedicină și produse 
biofarmaceutice. 

Următorul program național de C-I este planificat pentru perioada 2024-2027 și are ca scop 
implementarea unui set de activități menite să abordeze oportunitățile și deficiențele din 
sistemul moldovenesc de C-I. De asemenea, acesta își propune să ofere instrumentele 
necesare pentru a spori eficacitatea, relevanța și competitivitatea internațională a bazei de 
cercetare a țării. Pentru a oferi cel mai bun sprijin autorităților moldovenești și pentru a plasa 
în context recomandările specifice privind îmbunătățirea ecosistemului de C-I prezentate în 
acest raport (pe cele trei teme de sprijin solicitat), Echipa de Experți PSF a identificat trei 
provocări sistemice esențiale cu care se confruntă sistemul de C-I al țării. 

2.2. Provocări sistemice ale C-I din Republica Moldova 

În cele ce urmează sunt prezentate cele trei provocări generale și sistemice cu care credem 
că se confruntă în prezent sistemul moldovenesc de C-I. Aceste provocări sunt transversale 
organizațiilor și necesită cel mai înalt nivel de atenție politică (și de politici). 

2.2.1. Fragmentarea sistemului de C-I din Moldova 

Această fragmentare afectează în special unitățile de cercetare, separarea dintre cercetarea 
fundamentală și cea aplicativă și dezvoltare, separarea cercetării și educației, dispersia 
echipamentelor de cercetare și legăturile dintre cercetarea publică și întreprinderi. În plus, 
Moldova are un număr relativ mare de unități de cercetare subcritice, ceea ce precipită 
fragmentarea infrastructurii și a capacității de cercetare. Relațiile dintre institutele de 
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cercetare și universități par a fi problematice, în special din cauza normelor diferite pentru 
cercetători. Acest lucru afectează educația doctorală și educația pentru știință. Deși s-au 
depus eforturi în 2022 pentru a începe procesul de fuziune a unora dintre institutele de 
cercetare în universități, acesta este doar un prim pas spre corectarea nivelurilor de 
fragmentare. 

Fragmentarea poate fi observată, de asemenea, la nivel guvernamental. Structurile sunt 
rigide și tradiționale, cu procese și obiective independente în fiecare minister, ceea ce 
conduce la duplicare și la o utilizare suboptimală a resurselor. Unitățile interministeriale sunt 
foarte rare. Diferitele ministere nu colaborează des și nu pare să existe timp și spațiu pentru 
ca acestea să se întâlnească și să stabilească relații bazate pe încredere și angajament.  

Existența unor structuri interministeriale mai formale și a unor bune relații personale între 
factorii de decizie ar facilita o abordare la nivelul întregului guvern. Această abordare 
guvernamentală interinstituțională permite sinergii în cadrul agențiilor, o comunicare 
continuă, resurse comune și, în cele din urmă, o aliniere a politicilor de sus în jos. Acest lucru 
este esențial pentru a îmbunătăți domeniile științei și inovării (S-I) care lipsesc în prezent în 
guvernul moldovenesc. 

2.2.2. Provocări legate de guvernanța cercetării 

Am identificat patru seturi de probleme de guvernanță a cercetării care afectează sistemul 
de C-I din Republica Moldova. Acestea sunt: 

• Autoritate neclară: Pe de o parte, granițele dintre procesul de luare a deciziilor și 
autoritățile executive par să fie neclare, iar toate deciziile sunt luate de aparatele politice 
executive (ministere). Pe de altă parte, politicienii aleși par să fie ezitanți în acceptarea 
acestei autorități sau se află în imposibilitatea de a o accepta din cauza ritmului accelerat 
de schimbare politică din țară. 

• Aplicare universală a regulilor stabilite prin lege: Parțial și din cauza problemelor de 
autoritate neclară, sistemul de C-I din Moldova este îngreunat de straturi de reguli, 
reglementări și legi. În timp ce unele dintre legi pot fi adecvate, acestea pot sufoca 
sistemul atunci când sunt aplicate la niveluri inferioare de decizie privind finanțarea 
cercetării. 

• Lipsa priorităților de cercetare sistemice: Deși sunt stabilite priorități de cercetare, 
acestea sunt atât de generice încât au o utilitate redusă în procesul decizional, în 
finanțare și în derularea cercetării. 

• Lipsa alinierii priorităților de cercetare, inovare și economice: Chiar și în situația în 
care aceste priorități pot fi identificate, nu există indicii ale alinierii acestora. 

2.2.3. Instabilitate structurală, legală și instituțională 

Având în vedere că funcționarea sistemului depinde în special de reguli și reglementări, 
frecvența ridicată cu care regulile se schimbă induce o gamă largă de probleme, chiar până 
în punctul în care acțiunea devine imposibilă din cauza faptului că schimbarea ulterioară ar 
putea să o invalideze și, prin urmare, prioritatea devine mai degrabă următoarea rundă de 
schimbări și nu activitatea propriu zisă de cercetare. Această instabilitate crește, de 
asemenea, gradul de incertitudine la diferite niveluri ale sistemului de cercetare. Spre 
exemplu, din cauza faptului că finanțarea este incertă, sunt afectate regulile de achiziții - 
acorduri de colaborare, reguli de evaluare, diferite tipuri de criterii etc. Mai mult, această 
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incertitudine împiedică invariabil colaborările în cercetare, în special cu industria și cu echipe 
de cercetare din afara țării. 

Aceste provocări sistemice trebuie abordate pentru a crea un mediu propice pentru reforme 
de succes și pentru instituirea unui sistem de cercetare funcțional care să contribuie la 
crearea de bunăstare și la calitatea vieții. Unele modalități de abordare a acestor probleme 
la nivel strategic sunt prezentate în secțiunea privind mesajele politice cheie din prezentul 
raport. Alte măsuri, mai specifice, pentru a depăși provocările sistemice ale C-I în Moldova 
au fost deja stabilite în cadrul acțiunii anterioare a PSF (a se vedea anexa 1). 

2.2.4. Relația cu activități anterioare privind sistemul moldovenesc de cercetare și 
inovare 

Unele dintre aspectele discutate anterior în acest capitol au fost observate și raportate în 
2017 în timpul unei evaluări PSF a sistemului moldovenesc de C-I, realizată în cadrul 
sprijinului de politici H2020. Aceasta a stabilit 24 de recomandări în jurul cărora autoritățile 
Republicii Moldova au lansat un set de reforme. Pe parcursul exercițiului PSF actual, am 
analizat recomandările din exercițiul PSF anterior. 

Suntem conștienți de faptul că unele dintre recomandările noastre legate de subiectul 
finanțării cercetării se aseamănă foarte mult cu cele propuse de exercițiul PSF precedent și 
credem că acest lucru înseamnă doar că schimbările propuse sunt importante și urgente 
pentru a îmbunătăți sănătatea sistemului de C-I din Republica Moldova. 

Am identificat 166 recomandări care, într-un fel sau altul, sunt relevante pentru subiectele 
analizate în cadrul actualului exercițiu PSF (a se vedea Anexa 1). Aceasta arată că au fost 
înregistrate unele progrese în implementarea recomandărilor, dar multe dintre ele nu au fost 
încă abordate, integral sau parțial. Înțelegerea progreselor înregistrate în punerea în aplicare 
a recomandărilor PSF 2017 ne-a oferit o bază pentru a investiga cele trei teme de interes 
aici, și anume finanțarea cercetării publice, dezvoltarea și exploatarea eficientă a 
infrastructurii publice de cercetare și cooperarea dintre mediul de afaceri și știință. 

Restul raportului este structurat în jurul celor trei teme ale acestui PSF, prezentând 
provocările, oferind recomandări pentru a aborda aceste provocări și, pentru fiecare 
recomandare, schițând etapele operaționale necesare pentru implementare. 

3. Tema 1: Evaluarea sistemului de finanțare a cercetării publice  

3.1. Prezentare generală a sistemului moldovenesc de finanțare publică 
a cercetării și inovării 

În 2020, nivelul cheltuielilor pentru C-D în Moldova a fost de 469,6 milioane de lei 
(aproximativ 22 milioane de euro) sau 0,23% din PIB. Acest nivel este considerat foarte 
scăzut atât în termeni absoluți, cât și în termeni relativi, deoarece cheltuielile pentru C-D în 
Moldova sunt, de asemenea, de aproximativ zece ori mai mici decât media UE (2,32% din 
PIB în 2020) și de aproximativ două ori mai mici decât cele mai mici cheltuieli naționale din 
UE (România, cu 0,47% din PIB în 2020). În plus, cheltuielile actuale pentru C-D sunt 
inferioare obiectivului național stabilit de Republica Moldova, și anume atingerea a 1% din 

 
6 Pentru lista completă a recomandărilor din PSF 2017 și a progreselor înregistrate în ceea ce privește 

punerea în aplicare a acestora, a se vedea anexa 1 a raportului de autoevaluare (Porcescu, 2022). 
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PIB până în 2020. Cheltuielile moldovenești pentru C-D pe cap de locuitor sunt de 8,46 EUR, 
în comparație cu o medie de 660 EUR în UE-27 (2018). 

Cheltuielile pentru C-D în Moldova au scăzut în termeni relativi (ca proporție din PIB) din 
2008, când reprezentau 0,65% din PIB (a se vedea Figura 2). Un alt motiv de îngrijorare este 
faptul că 95,4% din bugetul pentru C-D acoperă cheltuielile operaționale de cercetare, cea 
mai mare parte fiind destinată remunerării personalului (349,5 milioane de lei sau 78,0% din 
bugetul C&I), iar o mică parte este utilizată pentru întreținerea și achiziționarea de 
echipament științific (17,4 milioane de lei sau 3,8% din cheltuieli). În plus, finanțarea C-D este 
împărțită între un număr (relativ) mare de organizații de cercetare. 

 

Figura 2: Evoluția cheltuielilor pentru C-D ca procent din PIB și în termeni nominali  

Sursa: Academia de Științe a Moldovei (2021, p. 20), Banca de date a Băncii Mondiale. Adaptat după Porcescu (2022). 

Interviurile noastre au pus în lumină de asemenea autoritatea și responsabilitatea pentru 
deciziile privind alocarea fondurilor de cercetare. La nivel politic superior, MEC este 
responsabil de elaborarea politicii de stat pentru C-I (de la momentul adoptării Legii nr. 190 
în 2017). Rolul său este unul dublu. În primul rând, MEC coordonează dezvoltarea, orientarea 
strategică și măsurile de politică pentru cercetare. În al doilea rând, acesta acționează ca 
organizație de finanțare responsabilă pentru alocarea bugetului anual pentru organizațiile 
publice de cercetare (institute și universități). Este demn de remarcat faptul că Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) și Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) 
sunt responsabile pentru alocările de fonduri către institutele de cercetare în domeniile lor 
specifice de competență. 

ANCD a fost creată în 2018 pentru a aloca granturi de cercetare competitive pentru proiecte 
și programe (Codul cu privire la știință și inovare; Legea nr. 190 din 2017). În prezent, aceasta 
în principal administrează ‘cvasi’7-finanțarea pe bază de proiecte prin organizarea de 
competiții de proiecte naționale, organizarea de evaluări independente ale acestora și 
transferul de alocări bugetare către organizațiile de cercetare câștigătoare. 

Până la înființarea ANCD, AȘM a acționat în calitate de organism de elaborare a politicilor 
de cercetare, de agenție de finanțare și de principală organizație de cercetare performantă 
din țară. În urma reformei sistemului de S-I din 2018, responsabilitățile sale în ceea ce 
privește elaborarea politicilor au fost transferate în mare parte către MEC, iar atribuțiile sale 
de finanțare au fost transferate către ANCD. În prezent, activitățile AȘM se concentrează pe 

 
7 În secțiunea 3.3.1 discutăm despre distorsiunile fluxurilor de finanțare din Moldova, care implică natura 

‘quasi’ a finanțării bazate pe proiecte. 
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cercetarea academică și pe pregătirea unui raport anual privind starea științelor prezentat 
guvernului. 

Conform datelor Biroului Național de Statistică, în 2020, activitatea de C-D a fost realizată de 
61 de organizații de cercetare, inclusiv 39 de institute și centre de cercetare, 15 instituții de 
învățământ superior și șapte alte organizații. Dintre aceste organizații, 48 (sau 78,7%) sunt 
în proprietate publică8, cu 19 institute de cercetare finanțate de MEC, șapte de MAIA și nouă 
institute de cercetare finanțate de Ministerul Sănătății (MS) și MMPS; unsprezece sunt 
universități și academii, două sunt muzee naționale (Muzeul Național de Istorie a Moldovei, 
Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală) și există un Centru Regional de Cercetare 
(Comrat). 

Alocarea fondurilor pentru cercetare este decisă în cadrul normativ de finanțare care constă 
în documentele de politici prezentate mai jos (acestea sunt discutate în detaliu în raportul de 
autoevaluare): 

• Codul cu privire la știință și inovare din 2018 (art. 88) definește o listă de posibile 
surse de finanțare pentru activitățile de C-I, inclusiv: a) resurse de la bugetul public 
național; b) venituri ale organizațiilor de C-I (obținute prin activități remunerate, 
închirierea patrimoniului public, donații, sponsorizări și alte fonduri); c) resurse pentru 
proiecte susținute de alte surse (spre exemplu, internaționale, industriale etc.). Codul cu 
privire la știință și inovare menționează, de asemenea, că statul asigură finanțarea 
domeniilor de C-I pe baza programului național de C-I, a strategiilor sectoriale și a 
planurilor de acțiune pentru implementarea acestora. 

• Programul național de C-I 2020-2023 stabilește cinci priorități strategice pentru 
cercetarea științifică: sănătate; agricultură durabilă, securitate și siguranță alimentară; 
mediu și schimbări climatice; provocări societale; competitivitate economică și tehnologii 
inovatoare. Aceste priorități ar trebui să fie finanțate prin intermediul finanțării 
instituționale de bază și al finanțării competitive a proiectelor, cu o creștere treptată a 
finanțării proiectelor de la 60% din finanțarea totală în 2020 la 75% în 2023. Finanțarea 
instituțională are ca scop menținerea și dezvoltarea infrastructurilor de cercetare și 
asigurarea remunerării personalului, în timp ce finanțarea proiectelor are ca scop 
finanțarea cercetării efective și se acordă prin competiție publică deschisă. Din cauza 
numeroaselor proteste din partea organizațiilor de C-I, creșterea treptată a finanțării 
proiectelor pentru perioada 2020-2023 nu a fost pusă în aplicare, iar guvernul a revenit 
asupra acestei decizii9. 

• Modalitățile de alocare atât a finanțării proiectelor, cât și a finanțării instituționale sunt 
precizate în continuare în Metodologia de Finanțare a proiectelor de C-I (aprobată 
prin HG nr. 382/2019) și în Metodologia de finanțare instituțională a C-I (HG nr. 
53/2020). 

− În ceea ce privește finanțarea instituțională, Codul cu privire la știință și inovare 
(art. 13) o definește ca fiind finanțarea de la bugetul de stat alocată organizațiilor 
publice de cercetare și de învățământ superior pentru întreținerea și dezvoltarea 
infrastructurii publice în domenii de C-I și pentru cheltuielile de personal aferente. 
Alocarea finanțării instituționale se bazează pe următoarele principii generale: a) 
evaluarea rezultatelor cercetării științifice, inclusiv a impactului economic și social al 

 
8 Biroul Național de Statistică. Activitatea de C-D în anul 2020 

https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6967 Accesat la 23.04.2021. 
9 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=123994&lang=ro 

https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6967
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=123994&lang=ro
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acestora; b) ponderea finanțării instituționale în totalul fondurilor obținute de 
organizație; c) predictibilitatea finanțării instituționale - criteriile de alocare trebuie să 
fie publicate cu cel puțin un an înainte de punerea lor în aplicare; d) încurajarea 
inițiativelor de consolidare organizațională atât în cadrul aceleiași categorii de 
organizații publice de C-I, cât și între diferite categorii de astfel de organizații. 

− Metodologia de finanțare instituțională a C-I prezintă tipurile de cheltuieli acoperite 
de această formă de finanțare. Acestea sunt: a) remunerarea personalului și 
cheltuielile sociale; b) întreținerea infrastructurii; și c) costurile de dezvoltare. 
Finanțarea instituțională se acordă anual organizațiilor de tip Organizație Publică de 
Cercetare (PRO) pe baza unei cereri depuse la ministerul de resort. Prin această 
cerere, PRO solicită ministerului să acopere remunerarea personalului și întreținerea 
infrastructurii legate de implementarea proiectelor de C-I finanțate prin competiții 
deschise în vederea realizării priorităților strategice definite în PNCI 2023.  

− Metodologia de finanțare a proiectelor de C-I definește modalitățile de evaluare și 
finanțare a patru tipuri de proiecte. Printre acestea se numără: a) proiecte PNCI 
2023; b) proiecte de inovare și transfer tehnologic; c) proiecte bi-/multilaterale; și d) 
programe postdoctorale. ANCD supervizează organizarea competițiilor de proiecte 
și evaluările independente ale cererilor de finanțare în vederea distribuirii alocărilor 
bugetare pentru finanțarea proiectelor. 

− Solicitanții de proiecte pot fi PRO, în mod independent sau în grupuri/ parteneriate 
cu alți actori implicați în activități de C-I, inclusiv reprezentanți ai mediului de afaceri, 
ai societății civile, ai organizațiilor internaționale și ai partenerilor de dezvoltare. 
Bugetul alocat finanțării proiectelor de C-D vizează acoperirea costurilor legate de: 
a) salarizarea personalului care face parte din echipa de cercetare; b) achiziționarea 
de materii prime și consumabile inclusiv animale și echipamente de laborator 
necesare pentru realizarea experimentelor și implementarea proiectului; c) 
organizarea de evenimente științifice; d) deplasări de afaceri în țară și în străinătate; 
e) editarea și publicarea de monografii, articole științifice, reviste științifice, inclusiv 
taxa de publicare; f) servicii conexe proiectului (lucrări experimentale și de 
producție); g) activități de promovare a proiectelor de inovare; și h) achiziționarea de 
echipamente pentru proiecte de inovare. 

În concluzie, sistemul de C-I din Moldova se caracterizează printr-un nivel foarte scăzut de 
finanțare (atât relativ, cât și absolut), un sistem centralizat de finanțare a cercetării cu MEC 
în centrul procesului decizional, un număr relativ mare de organizații de cercetare subcritice 
(în raport cu mărimea țării și baza de cercetare a acesteia) și un cadru juridic complex și 
inflexibil. 

Mai jos, discutăm provocările specifice referitoare la sistemul public de finanțare a C-D din 
Republica Moldova, oferim un set de recomandări de politică pentru a aborda aceste 
provocări și sugerăm măsuri operaționale specifice. Oferim, de asemenea, exemple despre 
modul în care alte țări au abordat probleme similare. 

3.2. Provocarea 1: Inversarea tendinței actuale de finanțare redusă și în 
scădere a cercetării și inovării în Moldova 

3.2.1. Efectele tendințelor de finanțare a cercetării și inovării din ultimul deceniu 

În 2016, un exercițiu PSF anterior al CE a declarat: „creșterea cheltuielilor pentru C-D pare 
a fi o necesitate capitală” pentru Republica Moldova. La acel moment, cheltuielile Moldovei 
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pentru cercetare reprezentau 0,40% din PIB și erau considerate „minimul absolut”. În plus, 
raportul a recomandat o creștere rapidă a finanțării publice pentru C-D pentru a reveni cel 
puțin la nivelul înregistrat în 2007 (0,65% din PIB). Raportul a subliniat (la p.64) că o creștere 
a investițiilor în C-D fără reformarea sistemului de C-I sau fără a stimula nivelurile foarte 
scăzute ale cheltuielilor pentru C-D va avea doar „rezultate marginale și pe termen scurt”. 

Din 2016, cheltuielile relative pentru C-D au continuat să scadă și au ajuns la 0,23% din PIB 
în 2020. Această scădere constantă începând cu anul 2007 (a se vedea Figura 2) are efecte 
negative majore asupra tuturor aspectelor legate de C-I și diminuează contribuția (potențială) 
a sectorului la creșterea economică națională și la calitatea vieții. Acest lucru este, deși 
indirect, evidențiat de căderea Moldovei de pe poziția 39 în 2011 pe poziția 64 în 2021 în 
clasamentul Indicelui Global al Inovării (GII) 10 (a se vedea Tabelul 2).  

Ani 
(număr total de țări incluse în WIPO GII) 

2011 
(125) 

2015 
(141) 

2019 
(129) 

2020 
(131) 

2021 
(132) 

Intensitatea cercetării din Moldova (% din PIB) 0,34 0,31 0,24 0,23 na 

Indicele Global al Inovării 39 44 58 59 64 

Inputuri de inovare 77 74 81 75 80 

Outputuri de inovare 29 31 45 48 54 

Outputuri de cunoaștere și tehnologie 28 26 44 51 54 

Crearea de cunoaștere 15 20 28 32 34 

Impactul cunoașterii 25 45 72 74 104 

Diseminarea cunoașterii 62 47 61 58 51 

Tabelul 2: Evoluția intensității cercetării și clasarea Republicii Moldova în Indicele global al inovării WIPO (2011-2021)  

Sursa: Proprie pe baza rapoartelor WIPO GII. Datele privind intensitatea cercetării sunt preluate de la Institutul de Statistică 
al UNESCO, 2021. (http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?queryid=76# Accesat la 03.11.2022) 

Declinul Moldovei este deosebit de pronunțat în ceea ce privește outputurile inovării (locul 
29 în 2011, locul 54 în 2021), pentru sub-indicatorul privind outputurile de cunoaștere și 

 
10 Indicatorul care stă la baza acestui clasament măsoară performanța ecosistemelor de inovare prin 

colectarea de date privind doi sub-indici - sub-indicele privind Inputul de Inovare și sub-indicele privind 
Outputul de Inovare. Sub-indicele privind Inputul de Inovare este compus din criterii care includ cadrul 
instituțional pentru C-I, capitalul uman și cercetarea, infrastructura, nivelul de sofisticare a pieței și nivelul 
de sofisticare a întreprinderilor. Sub-indicele privind Outputul de Inovare este compus din criterii legate de 
rezultatele în materie de cunoștințe și tehnologie și de rezultatele creative. Pentru mai multe detalii cu 
privire la compoziția GII, a se vedea WIPO (2021). Global Innovation Index 2021, Appendix 3, Sources and 
Definitions, p. 183. (https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021.pdf Accesat la 02.12.2021) 

http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?queryid=76
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021.pdf
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tehnologie (locul 28 în 2011, locul 54 în 2021) și pentru cele trei componente ale acestuia: 
crearea de cunoaștere, impactul cunoașterii și diseminarea cunoașterii11. 

Pe lângă impactul său asupra outputurilor de C-I, scăderea finanțării C-D afectează, de 
asemenea, creșterea economică (Organizația Națiunilor Unite, 2020). Nivelul scăzut al 
resurselor investite în activitățile de C-I se reflectă în intensitatea tehnologică scăzută a 
exporturilor de bunuri în comparație cu țările similare. Moldova se concentrează în principal 
pe materiile prime și, într-o măsură foarte limitată, pe produsele cu intensitate tehnologică 
ridicată sau medie (a se vedea Figura 3). Acest lucru afectează în mod negativ 
competitivitatea internațională a țării și productivitatea muncii, care sunt în general mai 
scăzute în activitățile cu un nivel scăzut de cunoaștere. Spre exemplu, Moldova a ocupat 
poziția 54 în GII pentru exporturile de înaltă tehnologie (din 125 de țări luate în considerare) 
în 2011 și se află pe poziția 74 (din 132 de țări) în 202112. 

 

Figura 3: Intensitatea tehnologică a exporturilor de bunuri (%, 2019) 

Sursa: Organizația Națiunilor Unite (2020), Analiza Comună de Țară Moldova, p. 66. 

O logică similară se aplică resurselor umane, deoarece atât numărul total de angajați care 
lucrează în C-D, cât și cel al cercetătorilor (echivalent normă întreagă) a fost în continuă 
scădere în ultimul deceniu (a se vedea Tabelul 3). În prezent, Republica Moldova are 92 de 
cercetători la 100.000 de locuitori (de cinci ori mai puțin decât media UE) 13. Acest lucru 
împiedică în mod clar dezvoltarea capacității de C-I în țară. 

 
11 „Crearea de cunoaștere” reunește date referitoare la brevete, brevete PCT, modele de utilitate, articole 

științifice și tehnice, indexul H al documentelor citabile; „impactul cunoașterii” se referă la creșterea 
productivității muncii, la crearea de noi întreprinderi, la cheltuielile pentru software, la certificatele de 
calitate ISO 9001, la producția de înaltă tehnologie; „diseminarea cunoașterii” se referă la încasările de 
proprietate intelectuală, la complexitatea producției și a exporturilor, la exporturile de înaltă tehnologie, la 
exporturile de servicii TIC. 

12 Global Innovation Index 2011, p.194 și WIPO Global Innovation Index 2021 (fișa de țară Moldova)  
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021/md.pdf 

13 Proiect al Strategiei de Dezvoltare Moldova 2030 
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/cu_privire_la_aprobarea_proiectului_de_lege_pentru_aprobare
a_strategiei_nationale_de_dezvoltare_moldova_2030.pdf 
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de Nord
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Intensitate tehnologică mare Intensitate tehnologică medie Intensitate tehnologică mică

Intensive în resurse Materii prime

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021/md.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/cu_privire_la_aprobarea_proiectului_de_lege_pentru_aprobarea_strategiei_nationale_de_dezvoltare_moldova_2030.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/cu_privire_la_aprobarea_proiectului_de_lege_pentru_aprobarea_strategiei_nationale_de_dezvoltare_moldova_2030.pdf
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 2009 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Număr total de 
angajați 

5.424 5.038 5.033 4.734 4.697 4.451 4.058 4.052 

Cercetători 3.561 3.315 3.368 3.210 3.180 3.054 2.767 2.907 

Tabelul 3: Evoluția numărului de angajați și de cercetători în domeniul C-D (2009-2020) 

Sursa: Raport de autoevaluare (Porcescu, 2022) din Raportul privind starea științei 2020/ AȘM. 

3.2.2. Recomandări de politici 

În ultimul deceniu, autoritățile moldovenești au inițiat o serie de reforme menite să sporească 
outputurile de C-I și să îmbunătățească eficiența costurilor de finanțare a cercetării. Aceste 
reforme au vizat, în principal, transformarea mecanismelor de finanțare a cercetării din țară 
prin creșterea ponderii relative a finanțării competitive bazate pe proiecte. Cu toate acestea, 
acest efort de eficientizare a fost însoțit de o reducere a finanțării globale a C-D, ceea ce, ca 
un ecou al avertismentului din raportul PSF precedent, nu numai că a diminuat orice posibile 
efecte pozitive, dar credem că a redus și mai mult eficacitatea cadrului național de cercetare, 
deja fragil. Pe scurt, sistemul de cercetare din Republica Moldova a ajuns într-un punct în 
care își pierde rapid capacitatea de a face cercetare. 

Din acest punct de vedere, creșterea nivelului de finanțare publică pentru cercetare nu este 
doar o necesitate structurală, ci și extrem de urgentă. Este puțin probabil ca reformele privind 
eficiența sistemului de finanțare a C-D să poată remedia criza de eficacitate cu care se 
confruntă în prezent cercetarea moldovenească. 

Prin urmare, recomandarea cea mai critic importantă este: 

RECOMANDAREA 1: Creșterea continuă și susținută a finanțării publice pentru C-D 

Creșterea nivelului de investiții în C-D este o necesitate absolută și o precondiție pentru o 
serie de efecte pozitive asupra capacității naționale de cercetare. Aceasta, la rândul său, 
este o condiție pentru generarea unui impact al cercetării asupra creșterii economice și 
asupra îmbunătățirii calității vieții. Dacă nu se reușește creșterea nivelului actual de 
finanțare a cercetării și dacă nu există un angajament puternic din partea guvernului pentru 
investiții susținute în timp, este puțin probabil ca alte reforme să producă efecte pozitive 
asupra performanței în C-I. 

Considerăm că intenția declarată în Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 
Europeană 2030” de a crește bugetul pentru C-D cu 0,1% anual trebuie să fie susținută.  

Suntem, de asemenea, conștienți de faptul că această recomandare poate părea dificil de 
pus în aplicare în circumstanțele actuale, dar acest lucru nu o face mai puțin importantă, ci 
înseamnă doar că autoritățile moldovenești trebuie să acționeze clar și cu determinare. Mai 
jos este prezentat un exemplu despre modul în care o problematică similară a fost abordată 
în Slovacia și despre efectele creșterii finanțării C-D în această țară. 
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Studiu de caz 1: Evoluția finanțări și outputurilor de C-D În Slovacia 

Conform Tabloului de Bord European și Regional al Inovării 2021, Slovacia este clasificată 
ca Inovator Emergent și se află pe locul 23 din UE-2714. În ceea ce privește intensitatea 
cercetării, în 2020, Slovacia a alocat 0,92% din PIB-ul său pentru cheltuielile de C-D, cu 
mult în urma mediei UE de 2,32% și a obiectivului de 3% din PIB stabilit pentru 202015. Cu 
toate acestea, în ultimul deceniu, finanțarea cercetării slovace a crescut cu 39,4 %, de la 
0,66 % din PIB în 2011 la 0,92 % în 2020 (a se vedea tabelul de mai jos), cu o creștere 
constantă între 2011 și 2015 și una mai neregulată între 2015 și 2020. Deși această 
progresie poate fi explicată prin nivelurile scăzute din 2011, ea este, de asemenea, cu 
mult superioară creșterii medii a intensității C-D în UE-28 în aceeași perioadă (+14,85%). 

Ani 2011 2015 2017 2018 2019 2020 2021 

Intensitatea cercetării din 
Slovacia (% din PIB) 

0,66 1,16 0,89 0,84 0,83 0,91 na 

Clasament național – 
Indicele Global al Inovării 
(număr total de țări incluse 
în WIPO GII) 

37 
(125) 

36 
(141) 

34 
(127) 

36 
(126) 

37 
(129) 

39 
(131) 

37 
(132) 

Clasament național – 
Inputuri de inovare 

35 38 39 39 42 43 42 

Clasament național – 
Outputuri de inovare 

54 37 35 36 33 34 35 

Clasament național – 
Outputuri de cunoaștere și 
tehnologie 

51 41 30 31 29 30 30 

Clasament național – 
Crearea de cunoaștere 

54 42 35 42 44 45 39 

Clasament național – 
Impactul cunoașterii 

31 19 11 9 13 9 8 

 
14 A se vedea https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/statistics/performance-indicators/european-

innovation-scoreboard/eis Accesat la 10.12.2021 
15 A se vedea Eurostat: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-

490444_QID_61B2E97B_UID_-
3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;INDIC_EU,L,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=
DS-490444UNIT,PC_GDP;DS-490444INDIC_EU,T2020_20;DS-
490444INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-
1_2&rankName3=INDIC-EU_1_2_-
1_2&rankName4=TIME_1_0_0_0&rankName5=GEO_1_2_0_1&sortR=ASC_10&sortC=ASC_-
1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&tim
e_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23 
Accesat la 10.12.2021 

https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/statistics/performance-indicators/european-innovation-scoreboard/eis
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/statistics/performance-indicators/european-innovation-scoreboard/eis
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-490444_QID_61B2E97B_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;INDIC_EU,L,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-490444UNIT,PC_GDP;DS-490444INDIC_EU,T2020_20;DS-490444INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=INDIC-EU_1_2_-1_2&rankName4=TIME_1_0_0_0&rankName5=GEO_1_2_0_1&sortR=ASC_10&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-490444_QID_61B2E97B_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;INDIC_EU,L,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-490444UNIT,PC_GDP;DS-490444INDIC_EU,T2020_20;DS-490444INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=INDIC-EU_1_2_-1_2&rankName4=TIME_1_0_0_0&rankName5=GEO_1_2_0_1&sortR=ASC_10&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-490444_QID_61B2E97B_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;INDIC_EU,L,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-490444UNIT,PC_GDP;DS-490444INDIC_EU,T2020_20;DS-490444INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=INDIC-EU_1_2_-1_2&rankName4=TIME_1_0_0_0&rankName5=GEO_1_2_0_1&sortR=ASC_10&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-490444_QID_61B2E97B_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;INDIC_EU,L,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-490444UNIT,PC_GDP;DS-490444INDIC_EU,T2020_20;DS-490444INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=INDIC-EU_1_2_-1_2&rankName4=TIME_1_0_0_0&rankName5=GEO_1_2_0_1&sortR=ASC_10&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-490444_QID_61B2E97B_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;INDIC_EU,L,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-490444UNIT,PC_GDP;DS-490444INDIC_EU,T2020_20;DS-490444INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=INDIC-EU_1_2_-1_2&rankName4=TIME_1_0_0_0&rankName5=GEO_1_2_0_1&sortR=ASC_10&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-490444_QID_61B2E97B_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;INDIC_EU,L,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-490444UNIT,PC_GDP;DS-490444INDIC_EU,T2020_20;DS-490444INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=INDIC-EU_1_2_-1_2&rankName4=TIME_1_0_0_0&rankName5=GEO_1_2_0_1&sortR=ASC_10&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-490444_QID_61B2E97B_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;INDIC_EU,L,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-490444UNIT,PC_GDP;DS-490444INDIC_EU,T2020_20;DS-490444INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=INDIC-EU_1_2_-1_2&rankName4=TIME_1_0_0_0&rankName5=GEO_1_2_0_1&sortR=ASC_10&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-490444_QID_61B2E97B_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;INDIC_EU,L,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-490444UNIT,PC_GDP;DS-490444INDIC_EU,T2020_20;DS-490444INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=INDIC-EU_1_2_-1_2&rankName4=TIME_1_0_0_0&rankName5=GEO_1_2_0_1&sortR=ASC_10&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-490444_QID_61B2E97B_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;INDIC_EU,L,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-490444UNIT,PC_GDP;DS-490444INDIC_EU,T2020_20;DS-490444INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=INDIC-EU_1_2_-1_2&rankName4=TIME_1_0_0_0&rankName5=GEO_1_2_0_1&sortR=ASC_10&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23


   

 

38 

Clasament național – 
Diseminarea cunoașterii 

61 69 56 40 29 35 40 

Număr de publicații 
științifice (număr total)16 

5.391 7.331 8.606 8.227 9.023 8.383 na 

Productivitatea muncii per 
individ (Index, 2010=100)17 

100,8 108,3 108,7 110,6 112,3 109,4 na 

Exporturi high-tech (% 
Total exporturi)18 

6,6 10 10,5 9,6 na na na 

Sursa: Propriu, pe baza rapoartelor WIPO GII, a tabloului de bord STI al OCDE și Eurostat. Accesat la 03.11.2022. 

Progresele înregistrate în ceea ce privește intensitatea cercetării slovace corespund unor 
îmbunătățiri clare în termeni de rezultate de C-I în ultimul deceniu. În timp ce progresia 
generală a țării în ceea ce privește indicele global al inovării nu a crescut prea mult între 
2011 (poziția 37 din 125 de țări) și 2021 (poziția 37 din 132 de țări), în principal din cauza 
unui nivel mai mic de inputuri de inovare, performanța sa în ceea ce privește outputurile 
cercetării este remarcabilă. Slovacia a trecut de pe poziția 54 în 2011 (din 125 de țări) pe 
poziția 35 în 2021 (din 132 de țări), înregistrând progrese notabile în ceea ce privește 
outputurile de cunoaștere și tehnologie și cele trei componente ale sale: crearea de 
cunoaștere, impactul cunoașterii și diseminarea cunoașterii. În ceea ce privește crearea 
de cunoaștere, Slovacia a trecut de pe poziția 54 în 2011 pe poziția 39 în 2021, cu o 
creștere puternică de 55% în ceea ce privește numărul de publicații științifice (5.391 în 
2011, 8.383 în 2020). Productivitatea muncii a progresat cu 9% în ultimul deceniu, când 
în UE-28 a crescut cu 0,3% în aceeași perioadă. În ceea ce privește diseminarea 
cunoașterii, procentajul exporturilor de înaltă tehnologie din totalul exporturilor a crescut 
cu 45% între 2011 și 2018 pentru a ajunge la 9,6% din totalul exporturilor în 2020 (UE-27: 
17,9%). 

 
16 Extras din OECD STI. Scoreboard platform, https://www.oecd.org/sti/scoreboard.htm Accesat la 

10.12.2021.  
17 Extras din Eurostat, https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-

420900_QID_567AB61B_UID_-
3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;NA_ITEM,L,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=D
S-420900INDICATORS,OBS_FLAG;DS-420900UNIT,I10;DS-
420900NA_ITEM,RLPR_PER;&rankName1=GEO_1_2_0_1&rankName2=NA-ITEM_1_2_-
1_2&rankName3=UNIT_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-
1_2&rankName5=TIME_1_0_0_0&sortC=ASC_-
1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&tim
e_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23 
Accesat la 10.12.2021.  

18 Extras din Eurostat, https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-
056996_QID_-495E5B43_UID_-
3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;INDICATORS,C,Z,1;&zSelection=DS-
056996INDICATORS,OBS_FLAG;DS-
056996UNIT,PC;&rankName1=GEO_1_2_0_1&rankName2=UNIT_1_2_-
1_2&rankName3=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName4=TIME_1_0_0_0&sortC=ASC_-
1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&tim
e_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23 
Accesat la 10.12.2021. 

https://www.oecd.org/sti/scoreboard.htm
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-420900_QID_567AB61B_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;NA_ITEM,L,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-420900INDICATORS,OBS_FLAG;DS-420900UNIT,I10;DS-420900NA_ITEM,RLPR_PER;&rankName1=GEO_1_2_0_1&rankName2=NA-ITEM_1_2_-1_2&rankName3=UNIT_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=TIME_1_0_0_0&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-420900_QID_567AB61B_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;NA_ITEM,L,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-420900INDICATORS,OBS_FLAG;DS-420900UNIT,I10;DS-420900NA_ITEM,RLPR_PER;&rankName1=GEO_1_2_0_1&rankName2=NA-ITEM_1_2_-1_2&rankName3=UNIT_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=TIME_1_0_0_0&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
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Deși nivelurile outputurilor cercetării sunt, în multe privințe, cu mult în urma celor din UE, 
acestea s-au îmbunătățit substanțial în ultimul deceniu. Această îmbunătățire este, fără 
îndoială, legată de creșterea cu 39,4% a intensității C-D între 2011 și 2018. 

Studiu de caz 1: Evoluția finanțări și outputurilor de C-D În Slovacia 

  

3.2.3. Etape operaționale 

Această recomandare este oarecum dificil de împărțit în etape operaționale mai mici. După 
cum s-a menționat anterior, necesită o decizie și un angajament îndrăzneț și hotărât din 
partea autorităților naționale de a crește finanțarea și de a sprijini în mod continuu această 
decizie pe o perioadă mai lungă de timp. 

3.3. Provocarea 2: Elaborarea unor mecanisme eficiente de alocare a 
fondurilor pentru cercetare și inovare 

Anterior în acest raport, am discutat problemele asociate cu nivelul scăzut de finanțare 
publică din Moldova. Am recomandat o creștere semnificativă a finanțării publice pentru 
cercetare - atât în raport cu PIB-ul, cât și în valoare absolută - pentru a transforma sistemul 
național de C-I într-un motor puternic pentru prosperitate, sănătate și bunăstare. Pentru a 
avea impactul dorit pe termen lung asupra sistemului de știință și inovare, este esențial ca 
finanțarea publică care intră în acesta să fie organizată în mod corespunzător. 

Prin urmare, ne concentrăm aici pe organizarea finanțării publice pentru cercetare, pe 
identificarea deficiențelor actuale și a soluțiilor (potențiale). Pentru a ușura lectura, includem 
o scurtă prezentare a celor două modalități de finanțare a cercetării, a raporturilor dintre 
acestea în diferite țări și a implicațiilor acestora pentru sistemul de cercetare (a se vedea 
anexa 2). Aceasta reflectă convingerea noastră că în Moldova există o neînțelegere cu privire 
la aceste aspecte, după cum o demonstrează organizarea actuală a finanțării publice a 
cercetării. 

3.3.1. Distorsiunea modalităților de finanțare instituțională și competitivă pe bază de 
proiecte în Moldova 

De jure, așa cum este definit în PNCI 2023, în Metodologia de Finanțare a Proiectelor de C-
I și în Metodologia de Finanțare Instituțională a C-I, „finanțarea publică pentru cercetare în 
Republica Moldova este alocată folosind cele două modalități discutate mai sus, și anume 
granturi instituționale pentru organizațiile de cercetare și finanțarea competitivă pe bază de 
proiecte.” 

De facto, considerăm că actualul sistem de finanțare a cercetării din Republica Moldova este 
structurat în jurul unei înțelegeri fundamental distorsionate a naturii, funcțiilor și funcționării 
celor două modalități de finanțare a cercetării. Este important să înțelegem această 
distorsiune, deoarece are consecințe grave asupra funcționării sistemului de C-I din Moldova 
și asupra capacității acestuia de a contribui la realizarea obiectivelor economice și sociale 
ale țării. 

În cadrul acordurilor actuale de finanțare a cercetării din Republica Moldova, cele două 
modalități de finanțare a cercetării nu sunt diferențiate în mod clar. Granturile instituționale 
au fost reduse la un nivel la care resursele alocate intermediul acestora nu sunt suficiente 
pentru a acoperi nevoile de bază ale organizațiilor - spre exemplu, întreținerea 
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echipamentelor, a instalațiilor și clădirilor și achiziționarea de compuși. Această finanțare nu 
acoperă normele de cercetare de bază (salariile personalului de cercetare de bază). 

Mai mult decât atât, alocarea finanțării instituționale de bază depinde de acordarea finanțării 
proiectelor și o completează - numai beneficiarii finanțării proiectelor ANCD sunt eligibili 
pentru a primi finanțare instituțională. Acest lucru generează un nivel extrem de ridicat de 
incertitudine pentru cercetători și împiedică continuitatea cercetării. În plus, mediul și normele 
în continuă schimbare afectează punerea în aplicare consecventă a modalităților de 
finanțare, astfel încât comunitatea de cercetare nu mai are aproape deloc spațiu strategic. 

Din cauza acestor caracteristici, finanțarea instituțională de bază nu își poate îndeplini 
funcția principală în sistemul de cercetare și nu poate asigura stabilitatea atât de 
necesară. 

În ceea ce privește finanțarea competitivă bazată pe proiecte, aceasta pare, de asemenea, 
distorsionată. De obicei, pentru a oferi varietate în sistemele de cercetare, acest model de 
finanțare are două caracteristici. În primul rând, se bazează pe o evaluare a unei propuneri 
de proiect care stabilește activitățile de cercetare care urmează să fie efectuate - un proces 
implementat de ANCD. În al doilea rând, acest model oferă finanțare pentru proiecte și 
programe de cercetare prin intermediul unei competiții continue. În Republica Moldova, 
principalul instrument de finanțare sprijină proiectele de cercetare prin competiție o dată la 
patru ani. Această periodicitate este ineficientă, deoarece combină caracteristicile unor 
granturi instituționale selective ‘sănătoase’ (acestea sunt alocate, de obicei, pentru o 
perioadă de patru-cinci ani) și ale finanțării bazate pe proiecte (evaluarea propunerilor de 
proiecte de cercetare pregătite de persoane și echipe de cercetare). 

Finanțarea competitivă pe bază de proiecte este, în mod normal, menită să ofere flexibilitate 
în sistemele de cercetare. În Republica Moldova, finanțarea bazată pe proiecte este de facto 
un substitut al finanțării prin granturi instituționale - cu excepția faptului că este alocată 
echipelor de cercetare. 

3.3.2. Recomandări de politici 

Având în vedere aceste aspecte, recomandăm revizuirea modului de organizare a finanțării 
publice și implementarea unor mecanisme de finanțare aliniate la cele utilizate de țările cu 
sisteme de cercetare mai avansate. 

RECOMANDAREA 2: Separarea finanțării instituționale de bază și a finanțării 
competitive a proiectelor 

Acest lucru ar presupune revizuirea criteriilor de alocare a granturilor instituționale, 
creșterea proporției de finanțare alocată prin intermediul acestora, organizarea finanțării 
bazate pe proiecte în jurul unor evaluări (internaționale) testate și organizarea de runde 
de competiții cel puțin o dată pe an. În acest fel, sistemul moldovenesc de C-I ar dobândi 
stabilitatea atât de necesară, păstrând în același timp un nivel de varietate. 

Considerăm că raportul dintre finanțarea instituțională și cea competitivă pe bază de 
proiecte ar trebui să fie de 65/35. 

Trebuie remarcat faptul că utilizarea granturilor instituționale și a finanțării pe bază de 
proiecte (așa cum s-a subliniat mai sus) nu este o prerogativă a țărilor bogate cu sisteme de 
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cercetare dezvoltate. Acestea sunt puse în aplicare și în țările în tranziție (a se vedea studiul 
de caz 2). 

Studiu de caz 2: Reforma mecanismelor de alocare a fondurilor pentru C-I în Letonia 

În ultimii 10 ani, ministerul leton al educației și științei a făcut pași graduali pentru a își 
reforma mecanismele de alocare a fondurilor pentru C-I. În acest fel, sistemul de cercetare 
fragil și subfinanțat nu a suferit un șoc major, deși câteva organizații de cercetare fie și-au 
pierdut finanțarea, fie au fuzionat cu universități. Important este că fiecare pas a adus 
fonduri suplimentare în sistem și a permis ministerului să își promoveze prioritățile.  

În ceea ce privește finanțarea instituțională, au fost luate următoarele măsuri: 

• În primul rând, a fost elaborată o formulă de alocare a finanțării instituționale prin 
introducerea unor criterii de performanță care să reflecte prioritățile de politici ale 
ministerului - o parte din granturile instituționale a fost alocată pe baza numărului de 
publicații în reviste indexate în WoS și Scopus, a volumului de finanțare națională, 
internațională și industrială și a numărului de doctorate. 

• În al doilea rând, a fost introdus un exercițiu de evaluare a cercetării, iar instituțiile 
care au obținut un punctaj sub pragul de calitate (au primit evaluarea 1 și 2) au fost 
excluse de pe lista instituțiilor care primesc finanțare instituțională din partea 
guvernului. Cele mai multe dintre aceste institute au fost comasate în universități. O 
sumă egală cu 10 % din toate finanțările instituționale disponibile a fost distribuită între 
acele instituții care au obținut cele mai mari punctaje (4 și 5). 

• În al treilea rând, a fost introdus un program suplimentar de finanțare pe bază de 
performanță pentru instituțiile de învățământ superior, care a utilizat criterii similare cu 
formula de finanțare instituțională. Scopul acestui program a fost de a consolida 
universitățile ca organizații performante în domeniul cercetării. 

Ministerul a modificat recent formula prin revizuirea nucleului acesteia. Anterior, cea mai 
mare parte a alocării era legată de numărul de cercetători aleși. Acest lucru a dus la o 
administrare costisitoare și la distorsiunea structurii personalului academic. Noua formulă 
înlocuiește numărul de personal academic cu salariile totale raportate ale cercetătorilor. 
Consecințele nu au fost încă studiate. 

Pentru finanțarea competitivă a proiectelor au fost parcurse două etape: 

• În primul rând, au fost introduse expertiză independentă de evaluare și criterii, 
precum cele utilizate în programele-cadru ale UE, pentru a selecta proiectele din 
fondurile alocate programului de cercetare fundamentală și aplicativă. De asemenea, 
programul a fost extins și au fost introduse competiții anuale de proiecte. 

• În al doilea rând, au fost aduse modificări la legea privind activitatea științifică, care 
au permis oricărui minister de resort (nu numai Ministerului Educației și Științei) să 
creeze și să finanțeze programe naționale de cercetare care să sprijine domeniile lor 
de responsabilitate. Un astfel de program a fost creat de Ministerul Economiei pentru 
a sprijini politica sa energetică. Ulterior au urmat programe în agricultură, apărare, 
medicină și cultură. În acest fel, au fost mobilizate mai multe fonduri de la diferite 
ministere decât înainte, când doar un singur minister era responsabil pentru finanțarea 
cercetării. 

Studiu de caz 2: Reforma mecanismelor de alocare a fondurilor pentru C-I în Letonia 
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Studiu de caz 3: Reforma mecanismelor de alocare a fondurilor pentru C-I în 
Austria 

În Austria, în 2020 a fost adoptată o legislație19 care asigură o mai mare stabilitate în 
domeniul C-I - finanțare și o planificare pe termen mai lung. Aceasta reglementează 
finanțarea tuturor ministerelor federale responsabile de C-I, precum și finanțarea și 
conducerea celor 11 instituții majore care efectuează și finanțează cercetarea finanțate de 
statul federal. Obiectivele sale majore sunt de a asigura: 

• o planificare a C-I orientată spre creștere și pe termen lung; 

• orientarea cuprinzătoare și strategică a C-I; 

• o administrare simplificată pentru instituțiile de cercetare, finanțatori și factorii de 
decizie politică; 

• o punere în aplicare mai eficientă și mai eficace și rezultate mai bune și cu un impact 
mai mare în materie de C-I; 

• o mai bună coordonare a cheltuielilor publice pentru C-I; 

• o reglementare bine definită și cuprinzătoare privind finanțarea C-I; 

• finanțare garantată pentru C-I și stabilitate pe termen mai lung a finanțării. 

Acesta este pus în aplicare prin intermediul așa-numitelor „pacte de cercetare și inovare”, 
care stabilesc prioritățile generale și pe termen lung și finanțarea, convenite de cele trei 
ministere austriece ale cercetării, de Ministerul de Finanțe și de Cancelaria Federală. 
Fiecare pact de C-I guvernează politicile și prioritățile aferente pentru trei ani, reglementate 
de Pactul de C-I 2021-2023. Elaborarea și negocierea Pactului de C-I 2024-2026 este în 
derulare. 

Documentul strategic general este Strategia Austriacă de C-I 203020. 

Înainte de acest regim relativ nou de administrare a C-I, pus în aplicare în 2020, Austria 
avea doar o bugetare anuală a C-I și mult mai puțină siguranță în ceea ce privește 
planificarea pentru ministerele și instituțiile în cauză. Această nouă legislație reprezintă un 
angajament puternic, orientat spre creșterea C-I în Austria. 

Studiu de caz 3: Reforma mecanismelor de alocare a fondurilor pentru C-I în Austria 

Nu putem fi specifici în ceea ce privește raportul dintre finanțarea de bază și ‘cvasi’ finanțarea 
bazată pe proiecte în Republica Moldova, dar se pare că prima este neglijabilă, iar cea mai 
mare parte a finanțării cercetării este canalizată prin intermediul celei de-a doua. Acest lucru 
este extrem de problematic, deoarece sistemul de cercetare nu are stabilitatea și nici 
varietatea necesare pentru a se dezvolta, a se reproduce și a prospera. Menținerea 
aranjamentelor actuale va conduce, probabil, la o stagnare și mai accentuată a 
cercetării în Moldova. 

Aceste modalități de finanțare, chiar și atunci când sunt utilizate în mod corespunzător, sunt 
susceptibile de a avea un efect foarte limitat în cadrul actualului sistem de cercetare din 
Republica Moldova din două motive principale. În primul rând, nivelul extrem de scăzut al 
cheltuielilor pentru cercetare este de departe principala provocare care trebuie abordată 
urgent. Fără o creștere clară și constantă a finanțării cercetării, este foarte probabil ca 
reforma modalităților de finanțare să nu aibă niciun impact asupra performanței cercetării.  În 

 
19https://link.edgepilot.com/s/fb5c7258/0U9BbBKWB06gRZE9FHG2lw?u=https://www.ris.bka.gv.at/Geltende

Fassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen%26Gesetzesnummer=20011237 (link la documentul legal, în limba 
germană) 

20https://link.edgepilot.com/s/dae5aba7/pi2T_1LxI06VA4L2wvkfoQ?u=https://www.bmbwf.gv.at/Themen/Fors
chung/Forschung-in-%25C3%2596sterreich/Strategische-Ausrichtung-und-beratende-
Gremien/Strategien/FTI-Strategie-der-Bundesregierung-.html 

https://link.edgepilot.com/s/fb5c7258/0U9BbBKWB06gRZE9FHG2lw?u=https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen%26Gesetzesnummer=20011237
https://link.edgepilot.com/s/fb5c7258/0U9BbBKWB06gRZE9FHG2lw?u=https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen%26Gesetzesnummer=20011237
https://link.edgepilot.com/s/dae5aba7/pi2T_1LxI06VA4L2wvkfoQ?u=https://www.bmbwf.gv.at/Themen/Forschung/Forschung-in-%25C3%2596sterreich/Strategische-Ausrichtung-und-beratende-Gremien/Strategien/FTI-Strategie-der-Bundesregierung-.html
https://link.edgepilot.com/s/dae5aba7/pi2T_1LxI06VA4L2wvkfoQ?u=https://www.bmbwf.gv.at/Themen/Forschung/Forschung-in-%25C3%2596sterreich/Strategische-Ausrichtung-und-beratende-Gremien/Strategien/FTI-Strategie-der-Bundesregierung-.html
https://link.edgepilot.com/s/dae5aba7/pi2T_1LxI06VA4L2wvkfoQ?u=https://www.bmbwf.gv.at/Themen/Forschung/Forschung-in-%25C3%2596sterreich/Strategische-Ausrichtung-und-beratende-Gremien/Strategien/FTI-Strategie-der-Bundesregierung-.html
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al doilea rând, sistemul național de cercetare este foarte larg și nu este aliniat cu prioritățile 
socio-economice ale țării. 

De fapt, considerăm că organizarea actuală a finanțării cercetării reflectă o încercare de a 
structura sistemul de cercetare din Moldova prin intermediul competiției de finanțare 
administrate de ANCD. Acest lucru este problematic, deoarece deciziile sunt luate în principal 
pe baze științifice (împiedică alinierea cercetării, educației, economiei și societății) și 
deoarece părți vitale ale sistemului de cercetare se concentrează pe îndeplinirea în principal 
a funcțiilor de sprijin, cum ar fi întreținerea instalațiilor IT. 

3.3.3. Etape operaționale 

Figura 4 prezintă trei etape secvențiale pentru punerea în aplicare a recomandării. 

 

Figura 4: Etapele secvențiale pentru separarea finanțării instituționale prin granturi și a finanțării competitive bazate pe 
proiecte 

Prima etapă se concentrează pe exercițiul național de selecție a tuturor organizațiilor care 
desfășoară activități de cercetare. Aceasta va permite: 

• identificarea domeniilor de cercetare și domeniilor de importanță strategică pentru 
aspirațiile economice ale Republicii Moldova, pentru menținerea calității vieții cetățenilor 
săi și pentru menținerea excelenței în învățământul superior; 

• identificarea unităților organizaționale în care există o masă critică pentru desfășurarea 
cercetării (personal, echipamente și instalații, traiectorie a cercetării de excelență); 

• alinierea la activitatea de cercetare internațională. 

Acesta este un exercițiu transversal care depinde de prioritățile politice și economice 
naționale. Ca atare, recomandăm ca MEC, în strânsă colaborare cu ME și cu alți actori 
relevanți, să coordoneze această activitate. 

A se reține că exercițiul de selecție - sau de stabilire a priorităților - este diferit de evaluarea 
recurentă (a se vedea anexa 3 și mai jos). 

Criteriile de identificare a domeniilor-cheie de cercetare trebuie să fie aliniate la prioritățile 
politice și economice naționale (iar specificarea acestora depășește în mare măsură sfera de 
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competență a prezentului raport). Cu toate acestea, recomandăm cu tărie să se pună 
accentul pe aspectele legate de capacitatea domeniilor de cercetare de a contribui la 
creșterea economică, la creșterea productivității și la creșterea gradului de ocupare a forței 
de muncă. Recomandăm, de asemenea, elaborarea unui set limitat de criterii legate de 
capacitatea organizațiilor și a echipelor de a atrage fonduri europene, de numărul de 
colaborări între mediul academic și cel de afaceri, de angajarea de noi cercetători, precum și 
de numărul de cercetători aflați la începutul carierei. 

Cea de-a doua etapă se concentrează pe crearea unui flux de finanțare instituțională de 
bază, care să reprezinte cel puțin 65% din finanțarea totală a cercetării, cu scopul de a 
stabiliza sistemul de cercetare. Aceste granturi ar putea fi aliniate la exercițiul de selecție din 
etapa anterioară și ar putea fi parțial supuse sistemului de evaluare recurentă (a se vedea 
anexa 3 și mai jos). Deși în multe țări (Marea Britanie, Olanda, Australia și multe altele) au 
fost puse în aplicare mecanisme de evaluare a cercetării pe bază de performanță, acestea 
sunt, de obicei, costisitoare și consumatoare de resurse. Pe termen scurt, am dori să 
îndemnăm autoritățile moldovenești să investigheze un sistem ‘elementar’ de evaluare bazat 
pe indicatori pentru a se asigura că granturile instituționale sunt alocate parțial în mod 
selectiv. În practică, am recomanda să se aloce aproximativ 5% din valoarea totală a finanțării 
instituționale pentru introducerea unui sistem de finanțare relativ bazat pe performanță, care 
să fie alocat în următorii patru ani. Criteriile ar trebui să fie simple și similare cu cele utilizate 
pentru exercițiul național de evaluare. Acestea s-ar putea concentra pe: (1) valoarea finanțării 
UE pentru cercetare atrase în ultimii patru ani; (2) numărul de colaborări între știință și mediul 
de afaceri; și (3) angajarea de noi cercetători. Alocarea resurselor pe bază de performanță 
presupune, în general, că există condiții pentru performanța în cercetare, ceea ce în prezent 
este doar parțial cazul în Republica Moldova. Din acest motiv, am recomanda cu tărie o 
revizuire a acestui sistem de finanțare pe bază de performanță la patru ani de la 
implementarea sa. În cazul în care Recomandarea 1 (creșterea constantă a finanțării publice 
pentru C-I) și Recomandarea 2 (separarea finanțării instituționale selective prin granturi și a 
finanțării competitive pe bază de proiecte) sunt implementate pe deplin, valoarea finanțării 
instituționale alocate prin intermediul unui astfel de sistem de finanțare pe bază de 
performanță ar putea fi majorată la 10%. 

Ultima etapă este punerea în aplicare a unui mecanism de alocare a finanțării pe bază de 
proiecte bazat pe: 

• introducerea competiției pentru finanțarea cercetării prin intermediul unor apeluri 
periodice (anuale sau bianuale); 

• alocarea a aproximativ 35% din sprijinul public pentru cercetare pentru finanțarea bazată 
pe proiecte; 

• elaborarea unor criterii specifice de selecție și evaluare a cercetării pe baza standardelor 
internaționale; 

• implicarea experților internaționali pentru evaluarea propunerilor de cercetare. 

3.4. Provocarea 3: Consolidarea independenței operaționale și a 
competențelor ANCD 

Agențiile de finanțare sunt actori importanți în cadrul sistemelor de cercetare, deoarece ele 
reprezintă legătura dintre instituțiile de politici (spre exemplu, ministere), organizațiile de 
cercetare și cercetători. Rolul acestora este atât de a transpune orientările politice în proiecte 
științifice, cât și de a participa la integrarea rezultatelor științifice în cadrul deciziilor de politici. 
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Această funcție cheie a agențiilor de finanțare este îndeplinită în principal prin orientarea 
strategică și direcționarea cercetării către scopuri de politici prin implementarea, finanțarea 
și monitorizarea programelor de cercetare. Acest rol necesită o interacțiune constantă între 
ministerele responsabile de definirea politicilor de cercetare și cercetătorii responsabili de 
realizarea proiectelor. Agențiile de finanțare se bucură, de obicei, de independență 
operațională față de ministere, chiar dacă, uneori, acestea pot face parte în mod oficial din 
guverne. 

În Republica Moldova, ANCD a fost creat în 2018 cu patru scopuri principale. Primul este 
gestionarea alocării finanțării proiectelor prin organizarea de licitații naționale și de competiții 
de proiecte. Cel de-al doilea este de a asigura evaluarea independentă a cererilor de 
proiecte, iar cel de-al treilea este de a transfera alocațiile bugetare către (grupuri de) 
cercetători câștigători. În cele din urmă, ultimul scop este de a monitoriza aspectele financiare 
ale implementării proiectelor, în timp ce monitorizarea activităților academice este realizată 
de AȘM. Deși această repartizare formală a sarcinilor ar trebui să fie suficientă pentru ca 
ANCD să răspundă așteptărilor, am identificat două probleme fundamentale asociate 
agenției care o împiedică să funcționeze în mod corespunzător. 

3.4.1. Domeniu de activitate distorsionat și autonomie limitată a ANCD 

În prezent, ANCD administrează fluxuri de finanțare a cercetării care combină caracteristici 
ale finanțării bazate pe proiecte și ale finanțării instituționale. Acest lucru este legat de 
provocarea identificată în secțiunea 3.3.2 din prezentul raport și de lipsa unei diferențieri clare 
între finanțarea bazată pe proiecte și cea instituțională. ANCD ar trebui să supervizeze 
exclusiv fluxurile de finanțare competitivă a proiectelor de cercetare. 

Acest lucru împiedică elaborarea și punerea în aplicare a unor practici de selecție 
competitivă, precum și a unor practici de responsabilizare. În special, principalul instrument 
de finanțare a proiectelor prin competiție o dată la patru ani nu permite ca mecanismele de 
finanțare a proiectelor să ofere suficientă flexibilitate sistemului de cercetare și ar trebui 
modificat pentru a permite apeluri mai regulate. În plus, și în legătură cu această nepotrivire 
între finanțarea instituțională și finanțarea proiectelor, criteriile de selecție și regulile de 
competiție actuale nu sunt favorabile unui sistem de cercetare agil în care guvernul și agenția 
ar putea orienta cercetarea către scopuri de politici specifice. 

În cadrul actualei diviziuni a responsabilităților, ANCD are o autonomie foarte limitată și nu 
dispune de spațiul strategic pentru a organiza concursuri pentru finanțarea proiectelor și 
pentru a stabili regulile și a defini criteriile de evaluare a propunerilor de proiecte, deoarece 
acestea sunt, în prezent, stabilite de MEC. 

Agenția are o independență operațională redusă sau chiar inexistentă, în timp ce 
interacțiunile sale cu MEC sunt, de asemenea, extrem de limitate. Acest cadru instituțional 
fragmentat împiedică cooperarea între două entități care ar trebui să colaboreze pentru a 
pune în aplicare mecanismele de finanțare a proiectelor, pentru a orienta cercetarea către 
prioritățile politice și economice, pentru a dezvolta o metodă solidă de evaluare a propunerilor 
de proiecte și, în cele din urmă, pentru a aloca în mod eficient fondurile disponibile. Aceasta 
înseamnă, de asemenea, că personalul agenției se limitează la administrarea finanțării 
cercetării, mai degrabă decât la sprijinirea organizațiilor de cercetare și la orientarea/ 
promovarea direcțiilor generale de cercetare ale acestora. Aceste aspecte au implicații 
serioase asupra capacității agenției de a asigura un anumit grad de varietate în sistemul de 
cercetare. 
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3.4.2. Recomandări de politici 

RECOMANDAREA 3: Creșterea autonomiei și întărirea competențelor ANCD 

O reformă a competențelor ANCD ar trebui să fie realizată prin acordarea unei mai mari 
autonomii agenției în organizarea competițiilor de propuneri de proiecte, organizarea și 
gestionarea selecției acestora și în efectuarea evaluărilor (inclusiv prin gestionarea 
criteriilor de selecție, a evaluării, a evaluatorilor și a panelurilor etc.). 

Capacitatea resurselor umane ar trebui să fie consolidată inclusiv prin vizite de lucru ale 
personalului agenției la agenții recunoscute de finanțare a cercetării. 

3.4.3. Etape operaționale 

Figura 5 prezintă etapele operaționale de reformare a competențelor ANCD. 

 

Figura 5: Etapele secvențiale pentru  reformarea competențelor ANCD 

Sursa: Autorii.  

4. Tema 2: Construcția unei politici comprehensive pentru 

dezvoltarea și exploatarea eficientă a infrastructurilor publice 

de cercetare și inovare 

Această parte a raportului abordează aspecte legate de dezvoltarea unei politici 
comprehensive pentru dezvoltarea și exploatarea eficientă a infrastructurii publice de C-I în 
Republica Moldova. Autoritățile recunosc necesitatea unei viziuni pe termen lung, bazată pe 
o analiză a ceea ce este disponibil în țară, a modului de exploatare eficientă și eficace a 
acestor infrastructuri de C-I - în special ca modalitate de a stimula cooperarea între 
universități, institute de cercetare și întreprinderi - și de a lărgi baza de utilizatori ai acestor 
instalații. Subiectele de o relevanță deosebită, așa cum au fost evidențiate de autoritățile 
moldovenești, includ un plan de dezvoltare a infrastructurilor de cercetare, inclusiv 
metodologia de evaluare, criteriile, costul și calendarul evaluării, statutul infrastructurilor de 
C-I care nu au trecut evaluarea din cauza calității, dimensiunii sau mandatului lor; 
modernizarea infrastructurilor evaluate la standarde internaționale, precum și reorganizarea 
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și simplificarea accesului la aceste instalații pentru partenerii externi din sectorul public și 
privat. 21 

Prezentăm principalele provocări legate de acest subiect și oferim recomandări de politică 
referitoare la diversele elemente ale instituirii unei politici comprehensive pentru dezvoltarea 
și exploatarea eficientă a infrastructurilor publice de C-I din cadrul țării. Acestea susțin intenția 
de a crea legături și de a consolida în continuare cooperarea cu infrastructurile și instalațiile 
paneuropene. 

4.1. Încadrarea subiectului infrastructurii de cercetare în contextul 
internațional 

Documentele de politici strategice adoptate în ultimii ani în Republica Moldova includ planuri 
ambițioase privind maparea și dezvoltarea infrastructurii de cercetare. Spre exemplu, Foaia 
Națională de Parcurs pentru Integrarea Republicii Moldova în Spațiul European al Cercetării 
(ERA) pentru 2019-2021 stabilește obiectivele specifice pentru: 

• dezvoltarea infrastructurii de cercetare la nivel național și eliminarea barierelor juridice și 
de altă natură în calea accesului transfrontalier;  

• crearea, consolidarea și asigurarea exploatării adecvate a infrastructurii și instalațiilor 
disponibile, oferind mai multe resurse pentru utilizarea colectivă și pentru instalațiile de 
interes major pentru sectoarele public și privat; 

• stimularea participării la cererile de propuneri pentru dezvoltarea de infrastructuri de 
cercetare în cadrul programului H2020 al UE și participarea la activitățile tematice ale 
Forumului Strategic European pentru Infrastructuri de Cercetare (ESFRI); și  

• conectarea infrastructurii naționale la infrastructura regională și europeană. 

Articolul 23 din Codul cu privire la știință și inovare, adoptat în 2004 și actualizat în 2018, 
definește infrastructura în domeniul C-I ca fiind „[Toate] organizațiile care contribuie la 
dezvoltarea activității științifice și de inovare: Academia de Științe, alte organizații din 
domeniul cercetării și inovării, instituțiile financiare, fondurile și agențiile care sprijină 
activitatea în domeniu, incubatoarele de afaceri, parcurile de inovare (științifice, științifice și 
tehnologice), întreprinderile și alte organizații specializate”. „Infrastructură în domeniile de 
cercetare și inovare” este termenul utilizat și la articolele 53 litera (d)), 54 litera (b)), 57 literele 
(b), j)), 59 litera (d)), 91 litera (h)), utilizând o definiție care descrie elemente din cadrul 
sistemului de C-I, mai degrabă decât să definească infrastructura de cercetare în sine. 

La nivel internațional, se acceptă că infrastructura de cercetare variază de la instalații de 
cercetare foarte mari și complexe pentru desfășurarea de cercetări fundamentale de ultimă 
oră, cum ar fi CERN, la laboratoare mici cu echipamente specializate de C-D care pot fi 
utilizate pentru teste de rutină, până la colecții mari de eșantioane și date. Diferite tipuri de 
infrastructuri de cercetare sunt utilizate de diferiți cercetători care investighează diverse 
provocări științifice și sociale. 

Definiția CE a infrastructurilor de cercetare este utilizată cu precădere pentru a descrie 
instalații mari și foarte specializate. Aceasta definește infrastructurile de cercetare ca fiind 
„instalații, resurse (inclusiv umane) și servicii conexe necesare comunității de cercetare 

 
21 PSF Country – Solicitare de Servicii 
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pentru a desfășura activități de cercetare în orice domeniu științific sau tehnologic”. Astfel de 
infrastructuri pot fi instalații, resurse (inclusiv umane) „cu un singur amplasament”, 
„distribuite”, „mobile” sau „virtuale” și includ: 

• echipamente majore sau grupuri (grupuri) de instrumente utilizate în scopuri de 
cercetare; 

• instrumente atașate permanent, gestionate de operatorul instalației în beneficiul 
cercetătorilor, al partenerilor industriali și al societății în general; 

• resurse bazate pe cunoaștere, cum ar fi colecții, arhive, informații structurate sau sisteme 
legate de gestionarea datelor utilizate în cercetarea științifică; 

• infrastructuri bazate pe tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) sau „e-
infrastructuri”, cum ar fi calculul în rețea și comunicațiile software; și 

• orice altă entitate cu caracter unic care este utilizată pentru cercetarea științifică.22 

Un aspect important și definitoriu este scara (sau regiunea geografică de relevanță) a 
infrastructurii de cercetare. Definiția CE menționează infrastructura „de scară largă” de 
relevanță paneuropeană (în cadrul ESFRI). Scara unei infrastructuri este definită parțial în 
funcție de investiția financiară necesară, dar și de obiectivele strategice ale gestionării 
acesteia. Un plan de afaceri poate defini obiectivul de a încuraja utilizarea infrastructurii de 
către cercetătorii din țările vecine sau de a deveni o „instalație de cercetare regională” legată 
de o instalație de cercetare europeană de scară largă. Acest aspect regional este posibil 
să devină din ce în ce mai important pentru Republica Moldova. 

Pentru a testa și extinde această definiție, proiectul RISCAPE finanțat de H2020 a analizat 
utilizarea termenului „infrastructură de cercetare” în literatura științifică și politici. După cum 
se rezumă în raport (Asmi et al, 2019), echipa de proiect a constatat că: 

• Infrastructurile de cercetare, adesea descrise ca fiind de „nivel înalt” sau „de vârf”, sunt 
destinate cercetării sau științei. Ocazional, în definiție sunt menționate și alte obiective, 
cum ar fi inovarea, educația sau diseminarea. 

• Sunt utilizați termeni precum instalații, resurse, servicii, precum și instrumente, colecții 
(fizice și de date) și rețele de colaborare. În unele dintre descrieri sunt menționate, de 
asemenea, software, instrumente de comunicare și resurse umane. 

• Infrastructurile de cercetare cu un singur amplasament, distribuite și virtuale sunt tipuri 
comune în definiții. 

• Termenul „unic” este utilizat în unele dintre definiții. Acest lucru implică, în esență, faptul 
că o infrastructură de cercetare trebuie să fie diferită de altele, să aibă o natură specială 
sau să fie deosebit de importantă. 

• Termenul „acces” este adesea utilizat. 

 
22 Definiția utilizată de CE, https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-research-

infrastructures_en De asemenea: CE: „Legal framework for a European Research Infrastructure 
Consortium – ERIC Practical Guidelines”, DOI: 10.2777/79873 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-research-infrastructures_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-research-infrastructures_en
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• Longevitatea, adică o infrastructură de cercetare care durează mai mult decât un proiect 
de cercetare obișnuit, este, de asemenea, importantă. 

Pe baza acestor observații, proiectul RISCAPE a propus ca infrastructura de cercetare 
(internațională) să fie definită ca fiind o instalație, organizație sau rețea care îndeplinește 
următoarele criterii: 

• Are ca principal motor al activităților sale știința sau cercetarea științifică, care 
provine din necesitatea de a facilita identificarea unor instalații complementare axate pe 
aceleași obiective; 

• Oferă servicii de cercetare unor utilizatori din afara organizației, ceea ce se bazează 
în mod fundamental pe viziunea europeană asupra instalațiilor de cercetare partajate și 
asupra infrastructurilor de cercetare ca furnizori de servicii; 

• Are un orizont de timp operațional mai lung decât proiectele de cercetare tipice în 
domeniul în cauză; 

• Promovează excelența și este importantă pentru domeniul științific în cauză. 

Exemplele din Suedia și Australia arată modul în care aceste dimensiuni și definiții 
internaționale au fost adoptate în contextele lor naționale. 

Studiu de caz 4: Infrastructuri de cercetare în contextele naționale din Suedia și 
Austria 

Consiliul Suedez pentru Cercetare a împărțit infrastructurile de cercetare în șase 
categorii, în funcție de accesibilitatea acestora pentru cercetătorii suedezi și de modul în 
care este reglementată responsabilitatea pentru funcționarea și exploatarea lor. 
Categoriile sunt: 

1. Infrastructuri care funcționează în temeiul unor convenții internaționale; 

2. Infrastructuri care funcționează prin intermediul altor colaborări internaționale, care 
sunt accesibile în mod deschis; 

3. Infrastructuri la nivel național care sunt accesibile în mod deschis tuturor 
cercetătorilor; 

4. Rețele de noduri de tip E la nivel național care promovează accesul liber al 
cercetătorilor, precum și specializarea și sprijinul complementar între noduri; 

5. Echipamente sau baze de date utilizate în comun de grupuri de cercetare, în principal 
la o facultate sau la o instituție mai mare; 

6. Echipamente în laboratorul unui grup de cercetare sau baze de date la nivelul unui 
grup de cercetare; utilizate în principal de grupul de cercetare, dar și parțial în 
colaborare cu alte grupuri de cercetare. 

Cadrul Strategic Australian din 2011 identifică trei categorii de investiții în infrastructurile 
de cercetare: 
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• Locale - infrastructuri de cercetare care ar putea fi deținute și operate în cadrul unei 
singure instituții; 

• Naționale - infrastructuri de cercetare la o scară care, în general, nu este adecvată 
pentru a fi deținută sau exploatată de o singură instituție și care, adesea, sprijină 
cercetarea în colaborare și sunt, în general, considerate ca făcând parte din 
capacitatea națională de cercetare; 

• Puncte de reper („landmarks”) - instalații de mare anvergură (care pot fi amplasate 
într-un singur loc sau distribuite) care deservesc comunități de utilizatori mari și 
diverse, care sunt în general considerate ca făcând parte din capacitatea globală de 
cercetare și care implică colaboratori naționali și internaționali în protocoale de 
investiții și acces. 

Studiu de caz 4: Infrastructuri de cercetare în contextele naționale din Suedia și Austria 

4.2. Provocarea 1: Elaborarea unei viziuni pentru a alinia dezvoltarea 
infrastructurilor de cercetare și inovare la prioritățile strategice ale 
Moldovei 

4.2.1. Lipsa unei viziuni strategice clare privind infrastructurile de cercetare și inovare 
împiedică luarea deciziilor și punerea în aplicare a acestora 

O perspectivă strategică asupra infrastructurilor de cercetare este necesară pentru a elabora 
o viziune (și un plan) pe termen lung, aliniată la prioritățile de cercetare, inovare, economice 
și sociale ale Moldovei. O provocare importantă în prezent este faptul că nu există o viziune 
strategică clară la nivel național, ceea ce conduce la confuzie în ceea ce privește ce 
constituie infrastructura de cercetare. Acest lucru, la rândul său, are implicații serioase 
asupra ambițiilor de internaționalizare ale MEC - conectarea la instalațiile internaționale de 
cercetare. 

Ambițiile internaționale ale Republicii Moldova sunt reflectate în PNCI 2023, care prevede 
infrastructuri de cercetare conectate în viitor la nivel internațional. Cu toate acestea, definiția 
infrastructurilor de cercetare utilizată la nivel național nu este în conformitate cu definițiile 
recunoscute la nivel internațional, ceea ce ar putea crea obstacole în calea realizării ambițiilor 
internaționale în acest domeniu. În plus, până de curând, nici ministerul, nici universitățile/ 
institutele de cercetare nu știau exact care sunt infrastructurile de C-I disponibile în țară. 

Pentru a remedia acest decalaj, în toamna anului 2021, MEC a lansat un exercițiu 
comprehensiv de mapare a infrastructurilor de cercetare existente. Se aștepta ca această 
mapare să ofere o imagine de ansamblu a peisajului național al infrastructurii de cercetare, 
unde se află infrastructurile și care este starea instalațiilor și echipamentelor. Se aștepta ca 
această mapare să: 

• descrie infrastructurile, echipamentele disponibile, serviciile și expertiza furnizate, 
echipele de cercetare și modul în care instalațiile și echipamentele de cercetare pot fi 
utilizate de către utilizatorii interni (din cadrul organizației) și externi; 

• constituie o contribuție valoroasă la elaborarea unei analize SWOT relevante și solide 
a ecosistemului de C-I din țară. Acest lucru ar putea fi, de asemenea, legat de strategia 
moldovenească de specializare inteligentă; 
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• constituie punctul de plecare al unei foi de parcurs pentru anii următori;  

• servească drept instrument de luare a deciziilor pentru a asigura o exploatare mai 
eficientă a infrastructurilor de cercetare, pentru a stabili zonele/ domeniile prioritare și 
pentru a stabili ce infrastructuri ar trebui să fie consolidate sau fuzionate, precum și ce 
nivel de investiții este necesar în noi instalații și noi echipamente;  

• servească drept instrument de creștere a transparenței în sistem.  

Nu este clar dacă maparea23 finalizată a infrastructurilor de cercetare din Moldova a atins 
obiectivele descrise mai sus. Lipsa unei definiții adecvate a infrastructurii de cercetare 
înseamnă că maparea este un amestec de entități foarte diferite. Acestea variază de la 
echipamente specifice în laboratoare la agenții naționale și institute de cercetare întregi, la 
biblioteci întregi și chiar centre de informare ale UE și ale Băncii Mondiale. 

Deși raportul ar putea fi folosit ca punct de plecare pentru o adevărată foaie de parcurs pentru 
infrastructura de cercetare, acest lucru este riscant. În lipsa unei definiții utilizate în comun, 
o astfel de mapare ar conduce la confuzie, ceea ce, la rândul său, ar afecta deciziile cu privire 
la domeniile sau instalațiile pe care Republica Moldova ar trebui să le consolideze la nivel 
național ca o contribuție la excelența internațională în domeniul infrastructurilor de cercetare. 

4.2.2. Recomandări de politici 

RECOMANDAREA 4: Realizarea unei Foi de Parcurs Naționale a Infrastructurilor de 
Cercetare prin clasificare și identificarea ambițiilor internaționale 

Este necesară elaborarea, într-o abordare etapizată, a unei foi de parcurs naționale privind 
infrastructura de cercetare prin: (a) clasificarea, în funcție de domeniul de aplicare, de 
gradul de prezență internațională și de angajament, a infrastructurilor de cercetare mapate 
în 2021, (b) identificarea insulelor naționale de excelență științifică cu potențial, și legături 
cu strategia națională de specializare inteligentă și (c) identificarea clară a ambițiilor 
asociate infrastructurilor europene de cercetare existente. În această etapă trebuie să se 
ajungă la un acord cu privire la ceea ce constituie „o infrastructură de cercetare”, cu 
participarea actorilor din infrastructurile de cercetare naționale. 

O modalitate de clasificare a infrastructurilor de cercetare este prezentată grafic în Figura 6. 
Acesta prezintă infrastructurile împărțite în trei niveluri, în funcție de scop și de gradul de 
prezență și angajament internațional. De asemenea, indică modul în care infrastructurile 
naționale pot progresa treptat către nivelul internațional - dacă facultatea și universitatea iau 
o astfel de decizie. 

 
23 MEC al Republicii Moldova (2021), Report privind maparea infrastructurilor de cercetare din Republica 

Moldova 
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Figura 6: Categorii de infrastructuri de cercetare 

Sursa: Adaptare din Centrul EFIS.  

Fiecare categorie are caracteristici cheie, precum și caracteristici comune tuturor nivelurilor, 
dar cu o abordare ușor diferită. Aceste caracteristici sunt descrise mai detaliat în Tabelul 4.  

Categorie Caracteristici principale 

1. Instalații 
instituționale 

 

• Includ instalațiile/ echipamentele necesare pentru desfășurarea activităților 
de predare și cercetare (adică activitățile de bază ale instituției), precum și 
instalațiile/ echipamentele care îndeplinesc o funcție de sprijin pentru 
cercetători (spre exemplu, instalații de stocare a datelor). 

• Sunt utilizate în principal de personalul de cercetare al unei singure instituții, 
dar deschise atât utilizatorilor interni, cât și celor externi. 

• Au o politică clară de acces, în care cercetarea și predarea sunt două 
priorități. 

• Au un plan operațional și financiar pe termen lung (cel puțin trei ani). 

• Sunt finanțate de către instituție printr-un grant instituțional. 

2. Instalații inter-
instituționale 

• Sunt fondate de cel puțin două instituții. 

• Au o importanță strategică pentru instituțiile fondatoare, adică au legături 
clare cu domeniile de cercetare ale instituțiilor și cu planurile de cercetare ale 
acestora. 

• Sunt utilizate de cercetători din mai multe instituții. 

• instalațiile sunt disponibile pe baza principiului accesului deschis; taxele de 
utilizare și alte condiții de acces sunt egale pentru toți cercetătorii din cadrul 
instituției. 

• Sunt deschise utilizatorilor interni și externi. 

• Au o politică clară de acces, în care excelența științifică este prioritară, dacă 
modelul „acces deschis” nu este posibil și este necesară stabilirea de 
priorități. 

• Au un plan operațional și financiar pe termen lung (cel puțin trei ani). 
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Categorie Caracteristici principale 

• Sunt finanțate de guvern printr-un program dedicat sau prin criterii 
suplimentare în cadrul grantului instituțional. 

3. Infrastructuri de 
cercetare 
strategice 

• Sunt deschise utilizatorilor interni și externi. 

• Au o gamă largă de utilizatori naționali și internaționali. 

• instalațiile sunt disponibile pe principiul „accesului liber”, cu orientări clare 
privind taxele (dacă este cazul). 

• Au o politică clară de acces, în care excelența științifică este prioritară. 

• Deși sunt axate pe cercetare de excelență, pot fi utilizate și pentru predare 
și formare profesională. 

• Sunt unice în țară sau au o complementaritate puternică cu infrastructurile 
strategice de cercetare legate tematic la nivel național. 

• Pot avea dimensiuni diferite, dar, dacă se planifică atingerea nivelului/ 
statutului de infrastructură națională de cercetare, ar trebui să se accepte 
orientările naționale privind dimensiunea. 

• Sunt finanțate de guvern printr-un program dedicat. 

Infrastructuri de 
cercetare 
naționale 

• Ar trebui să respecte orientările pentru infrastructurile de cercetare stabilite 
de autoritățile naționale (a se vedea exemplul din Olanda). 

• Sunt finanțate de către guvern printr-un program dedicat. 

Infrastructuri de 
cercetare 
paneuropene 

• Criteriile respectă orientările ESFRI.    

• Sunt finanțate de guvern printr-un program dedicat și din surse europene. 

• Sunt infrastructuri de dimensiuni și relevanță paneuropeană; deschise 
cercetătorilor pe baza principiilor „accesului deschis”, cu orientări clare 
privind taxele și regulile de acces. 

• Pun accent pe excelența în cercetare. 

Tabelul 4: Categorii de infrastructuri de cercetare și principalele caracteristici ale acestora  

Sursa: Autorii. 

Studiu de caz 5: Elemente din foaia de parcurs națională pentru infrastructurile de 
cercetare din Olanda  

Guvernul olandez a solicitat Consiliului Olandez pentru Cercetare (NWO) să înființeze un 
comitet permanent care să ofere consultanță cu privire la investițiile guvernamentale în 
infrastructurile de cercetare academică. După prezentarea primei liste de infrastructuri în 
2008, foaia de parcurs națională a căpătat un caracter multianual și orientat spre viitor. 
Domeniul de cercetare din Olanda a devenit mai activ în stabilirea priorităților și în 
efectuarea de alegeri în cadrul diferitelor domenii de cercetare. Acest lucru a dus la auto-
organizare și la o colaborare tot mai intensă. Aceasta optimizează alocarea resurselor 
limitate între domeniile de cercetare în așa-numitul Peisaj al Infrastructurii de Cercetare 
de Scară Largă (Landscape of Large-scale Research Infrastructure - LRI) și încurajează 
colaborarea transdisciplinară. Obiectivul final este acela de a realiza un ecosistem de 
infrastructuri de cercetare mai rezistent în viitor în următorii zece ani. 
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NWO oferă, de asemenea, două concursuri bianuale de finanțare a infrastructurilor de 
cercetare la scară largă: 
 

• Infrastructuri de cercetare de scară largă pentru consorțiile din foaia de parcurs: 
https://www.nwo.nl/en/calls/large-scale-research-infrastructure-lsri-national-
roadmap-consortia-2021  

• Infrastructură de cercetare: consorții naționale (apel deschis): 
https://www.nwo.nl/en/calls/research-infrastructure-ri-national-consortia-formerly-
nwo-investment-grant-large  

• În plus, o linie de finanțare separată este disponibilă pentru infrastructura națională 
TIC. 

A se reține faptul că finanțarea NWO a infrastructurilor de cercetare este utilizată în mod 
specific pentru a dezvolta sau achiziționa noi infrastructuri sau pentru a plăti actualizări 
substanțiale ale celor existente. Costurile de funcționare și de întreținere a infrastructurilor 
existente ar trebui să fie plătite din finanțările instituționale de bază pentru universități și 
institute de cercetare furnizate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și, respectiv, 
de NWO/ Academia Regală de Științe. 
 
Pentru mai multe informații, accesați: https://www.nwo.nl/sites/nwo/files/media-
files/National%20Roadmap%20for%20Large-scale%20Research%20Infrastructure%202021_0.pdf   

Studiu de caz 5: Elemente din foaia de parcurs națională pentru infrastructurile de cercetare din Olanda 

4.2.3. Etape operaționale 

Figura 7 stabilește etapele operaționale în vederea elaborării unei foi de parcurs naționale 
infrastructurile de cercetare din Republica Moldova.  

Foaia de parcurs națională pentru infrastructuri de cercetare ar trebui să fie concepută în 
funcție de internaționalizare. Foaia de parcurs nu este o simplă listă de infrastructuri de 
cercetare identificate, ci un exercițiu strategic care trebuie să aibă o viziune pe termen lung 
asupra colaborării internaționale în domeniul cercetării. Este nevoie de un acord asupra 
termenilor (spre exemplu, infrastructura de cercetare, categoriile de infrastructuri de 
cercetare, caracteristicile acestora) care să fie ușor de înțeles și acceptabil la nivel 
internațional. Acestea sunt etape distincte în cadrul procesului care ar necesita conducerea 
MEC și implicarea activă a tuturor părților interesate conectate la infrastructurile de cercetare 
existente - universități, institute de cercetare, laboratoare specializate etc. AȘM și alte 
ministere relevante ar trebui, de asemenea, să fie implicate. 

 

https://www.nwo.nl/en/calls/large-scale-research-infrastructure-lsri-national-roadmap-consortia-2021
https://www.nwo.nl/en/calls/large-scale-research-infrastructure-lsri-national-roadmap-consortia-2021
https://www.nwo.nl/en/calls/research-infrastructure-ri-national-consortia-formerly-nwo-investment-grant-large
https://www.nwo.nl/en/calls/research-infrastructure-ri-national-consortia-formerly-nwo-investment-grant-large
https://www.nwo.nl/sites/nwo/files/media-files/National%20Roadmap%20for%20Large-scale%20Research%20Infrastructure%202021_0.pdf
https://www.nwo.nl/sites/nwo/files/media-files/National%20Roadmap%20for%20Large-scale%20Research%20Infrastructure%202021_0.pdf
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Figura 7: Etape operaționale pentru pregătirea Foii de Parcurs Naționale pentru Infrastructuri de Cercetare 

Sursa: Autorii.  

4.3. Provocarea 2: Creșterea finanțării pentru dezvoltarea și întreținerea 
infrastructurilor de cercetare 

4.3.1. Finanțare suboptimală pentru infrastructuri de cercetare și efectele acesteia 

Potrivit rapoartelor anuale ale AȘM, majoritatea echipamentelor de cercetare sunt foarte 
învechite, fapt confirmat și în timpul interviurilor cu părțile interesate la nivel național, precum 
și în timpul vizitelor la unele dintre infrastructurile de cercetare. Echipamentele hardware 
dispersate în diverse instituții academice din întreaga țară, care beneficiază de un sprijin 
minim, nu pot fi considerate o infrastructură de cercetare care să permită o cercetare de 
excelență. 

În prezent, cheltuielile legate de dezvoltarea și întreținerea infrastructurilor de cercetare sunt 
acoperite doar de alocările de fonduri instituționale (puțin peste 3% din finanțarea directă a 
organizațiilor). Acest lucru este insuficient pentru a construi și a menține echipamente și 
instalații de cercetare de clasă mondială. 

AȘM este consultantul strategic al Guvernului cu privire la dezvoltarea infrastructurilor publice 
de C-I. În mod oficial, se așteaptă ca ANCD să finanțeze proiectele de infrastructură din 
bugetul de stat. În practică, agenția nu dispune de buget pentru a face acest lucru. În cazul 
în care sprijinul pentru infrastructurile de cercetare este menținut la nivelul actual și nu se fac 
investiții suplimentare, integrarea (potențială) a centrelor de cercetare din Moldova în ERA 
nu este fezabilă - cel puțin nu pe deplin și nu într-un orizont de timp scurt. 

Partea pozitivă este că unele unități de cercetare din cadrul universităților au stabilit legături 
și au obținut sprijin financiar prin extinderea participării la acțiunile UE. Cercetătorii moldoveni 
(în special cei aflați la începutul carierei) pot avea astfel acces la echipamente de cercetare 
moderne și pot beneficia de o formare de nivel înalt care poate fi utilizată la întoarcerea în 
instituția lor de origine. 

Cu toate acestea, fără angajamentul financiar al autorităților din Moldova de a stabili și de a 
sprijini funcționarea infrastructurilor de cercetare naționale și regionale de interes 
paneuropean, colaborarea în cadrul activităților tematice ale ESFRI nu poate fi realizată. În 
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plus, ar trebui să fie disponibilă o finanțare rezonabilă pentru a încuraja tinerii cercetători de 
origine moldovenească care lucrează în prezent în străinătate să se întoarcă în Moldova24. 

Nivelul fondurilor disponibile pentru achiziționarea de noi echipamente de cercetare sau 
pentru modernizarea infrastructurilor de cercetare actuale este extrem de scăzut în 
Republica Moldova: 

• Deciziile de achiziții se bazează pe necesitățile proiectelor și pe bugetele din ce în ce 
mai restrânse. În unele domenii (matematică, genetică, biologie etc.), finanțarea și 
întreținerea echipamentelor și instalațiilor de cercetare sunt costisitoare, iar fondurile 
oferite prin proiecte naționale nu sunt suficiente, astfel încât este nevoie de un nivel de 
creativitate. Pe alocuri, elemente mai mici, cum ar fi calculatoarele, au fost achiziționate 
cu ajutorul unor granturi din acordurile bilaterale cu SUA, Elveția etc. sau din proiecte 
europene sau internaționale (cum ar fi H2020). 

• În cadrul programului de stat (apeluri competitive), doar dispozitivele mici sau 
componentele esențiale pot fi incluse în propunere (aproximativ 80-90% se alocă 
salariilor cercetătorilor). Instalațiile mari nu reprezintă, așadar, un cost eligibil. 

• Nu există un program național privind infrastructura de cercetare și e-infrastructura, ceea 
ce reprezintă un blocaj critic; ar fi necesare apeluri specifice pentru echipamente de 
cercetare. 

• Legea prevede că, atunci când cheltuielile depășesc o anumită sumă, este necesară o 
procedură de achiziții publice, care este un proces complex și nu este suficient de flexibil. 

• Există o flexibilitate limitată în ceea ce privește modul în care instituțiile și proiectele își 
pot utiliza bugetul, ceea ce reprezintă un alt blocaj. În cazul în care o instituție publică 
dorește să modifice o linie bugetară legată de un proiect de cercetare finanțat de ANCD, 
agenția este responsabilă pentru efectuarea acestor modificări. Planificarea, atât la nivel 
de proiect, cât și la nivel instituțional, trebuie să se facă cu mult timp înainte (mai mult de 
un an), ceea ce înseamnă că este dificil să se facă ajustări atunci când condițiile de 
cercetare se schimbă. 

Întreținerea și funcționarea infrastructurilor de cercetare reprezintă, de asemenea, o 
problemă, deoarece nu există suficienți bani pentru a plăti tehnicienii și pentru a menține 
instrumentele și echipamentele în stare bună. Finanțarea instituțională include întreținerea 
infrastructurilor și sprijinul pentru personalul aferent, dar nu este suficientă. Spre exemplu, 
Universitatea Pedagogică de Stat a fost nevoită să modernizeze echipamentele și mobilierul 
folosind contribuții de la donatori privați. 

Discuțiile cu părțile interesate de la nivel național indică faptul că o mulțime de echipamente 
sunt învechite și necesită modernizare. Sunt necesare investiții urgente în modernizarea și 
dezvoltarea infrastructurilor de cercetare pentru a se apropia de standardele internaționale 
și chiar pentru a deveni funcționale în condiții ‘normale’ de operare. În mod clar, 
echipamentele de cercetare sunt de cea mai mare importanță și reprezintă o condiție 
prealabilă pentru orice activitate de cercetare. Cercetătorii care lucrează cu infrastructuri 
învechite sunt mai puțin competitivi la nivel european/ internațional și le este mai greu să își 
publice rezultatele cercetării în reviste internaționale, să impresioneze partenerii europeni și 

 
24 Subiectul implicării diasporei nu a făcut parte din acest raport PSF și, ca atare, nu a fost discutat în 

continuare. Cu toate acestea, subiectul este bine acoperit în capitolul 6 „Valorificarea diasporei pentru o 
dezvoltare durabilă bazată pe inovare” dintr-un raport recent al UNECE (2022). 
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să atragă fonduri prin apelurile Orizont Europa. Mai important, infrastructurile și instalațiile 
învechite afectează deciziile de carieră ale tinerilor; mulți pot alege să nu înceapă o carieră 
științifică (în Republica Moldova). 

4.3.2. Recomandări de politici 

Solicităm de urgență ca următoarele recomandări să fie plasate pe agenda factorilor de 
decizie politică: 

RECOMANDAREA 5: Dezvoltarea unui cadru financiar pe termen lung pentru 
infrastructuri de cercetare 

Este necesară pregătirea unui cadru financiar pe termen lung pentru infrastructurile de 
cercetare, care să abordeze și să garanteze în mod clar fondurile necesare pentru crearea, 
modernizarea, întreținerea și funcționarea acestora. Acest lucru ar trebui să fie legat de 
recomandările asociate finanțării publice a cercetării cu privire la dezvoltarea unui sistem 
de finanțare instituțională și, acolo unde este posibil, să fie constituit un ‘fond’ dedicat 
infrastructurilor de cercetare. Este binevenită analiza abordărilor existente în materie de 
infrastructuri de cercetare și de finanțare a acestora, având în vedere practicile 
internaționale, pentru a identifica și consolida capacități potențiale și subexplorate. 

RECOMANDAREA 6: Revizuirea și ajustarea regulilor de achiziții publice și 
absorbție a fondurilor 

Procedurile existente legate de achiziționarea de echipamente și consumabile pentru 
infrastructuri de cercetare sunt prea complexe și nu sunt suficient de flexibile. Prin urmare, 
este necesară o revizuire și ajustare a normelor privind achizițiile publice și absorbția 
fondurilor. 

Finanțarea infrastructurilor de cercetare (indiferent de mărimea lor) reprezintă o provocare în 
Republica Moldova. O posibilă soluție ar fi crearea unui fond de finanțare dedicat sau 
„rezervat” pentru infrastructuri de cercetare. Aceasta este o sugestie îndrăzneață, în condițiile 
în care în țara dispune de fonduri limitate pentru cercetare (a se vedea discuția din secțiunea 
3 a prezentului raport). Cu toate acestea, este o abordare rezonabilă dacă intențiile de a crea 
centre de excelență și de a aduce cel puțin o parte din infrastructura de cercetare disponibilă 
la standarde internaționale sunt luate în serios. Obiectivul principal al fondului dedicat 
infrastructurilor de cercetare va fi sprijinirea dezvoltării infrastructurilor strategice care să 
permită o cercetare de excelență în Moldova și colaborarea cu cercetătorii de excelență din 
străinătate. Câteva idei pentru caracteristicile cheie ale unui astfel de fond sunt prezentate în 
Tabelul 5. 

Caracteristici Descriere 

Infrastructuri țintite Fondul sprijină dezvoltarea infrastructurilor strategice de cercetare care 
îndeplinesc „Criteriile de evaluare a infrastructurilor strategice de cercetare”. 
(a se vedea Tabelul 6) 

Scopul fondului Cererea poate include fonduri pentru: 

• Dezvoltarea de noi infrastructuri; 
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• Achiziționarea de noi echipamente pentru a extinde serviciile sau baza de 
utilizatori a infrastructurii de cercetare actuale; 

• Înlocuirea, modernizarea, consolidarea sau îmbunătățirea în alt mod a 
echipamentelor existente; 

• Consolidarea, facilitarea exploatării comune sau îmbunătățirea 
coordonării între instalații similare; 

• Angajarea de personal specializat, spre exemplu pentru a forma 
utilizatorii (interni sau externi); 

• Îmbunătățirea sistemelor electronice care sprijină aspectele 
administrative ale infrastructurii sau exploatării acesteia; 

• Dezvoltarea și întreținerea unui registru online al infrastructurilor de 
cercetare; 

• Finanțarea altor idei sau abordări inovatoare care îndeplinesc obiectivul 
de îmbunătățire a infrastructurii/ echipamentelor de cercetare sau de 
creștere a rentabilității. 

Excluderi 
• Construcția de clădiri; 

• Infrastructură care sprijină în principal predarea; 

• Infrastructură destinată utilizării unei singure facultăți dintr-o universitate; 

• Salariile personalului academic. 

Condiții de 
finanțare 

• Sprijinul este disponibil doar pe baza unei finanțări complementare, în 
care se așteaptă contribuții din partea sectorului privat sau a altor 
donatori; acest lucru ar putea fi prea puțin realist pentru Moldova pe 
termen scurt, dar este ceva la care se poate aspira ca o modalitate de 
stimulare/ sprijinire a cooperării dintre știință și mediul de afaceri. 

• Dovada fondurilor de finanțare complementară ar trebui să fie disponibilă 
la momentul depunerii cererii. 

• Finanțarea complementară este disponibilă (NB: În acest stadiu, nu 
sugerăm un procent specific de cofinanțare din costurile totale, deoarece 
este dificil de evaluat cât timp va fi necesar pentru ca această idee să se 
materializeze). 

• Toate finanțările obținute din sectorul privat sunt egalate în proporție de 
1:1. 

• Există criterii de performanță pentru utilizarea inter-instituțională. 

Nivel de finanțare • Echipamente/ infrastructură de cercetare de o anumită valoare (spre 
exemplu, 200.000 euro și peste); se pot lua în considerare valori mai mici 
dacă se dovedește că acestea contribuie la infrastructura de cercetare 
strategică existentă sau la o nouă infrastructură de cercetare strategică. 
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Ciclu de finanțare Anual  

• Permite compararea mai multor cereri în același timp, mai degrabă decât 
evaluarea cererilor individuale. 

• O posibilitate de a depune cereri cu periodicitate anuală va contribui, de 
asemenea, la continuitatea și previzibilitatea procedurii de investiții. 

Tabelul 5: Caracteristici cheie ale Fondului Strategic pentru Infrastructuri de Cercetare 

Sursa: Autorii. 

4.3.3. Etape operaționale 

În Figura 8 stabilim etapele operaționale legate de recomandare. 

Recomandăm să se realizeze o scurtă analiză pregătitoare privind cele mai bune practici ale 
țărilor vecine în ceea ce privește finanțarea infrastructurilor de cercetare. A se reține că este 
în curs de înființare un proiect ESFRI mai amplu privind studierea celor mai bune practici de 
finanțare a infrastructurilor de cercetare, iar concluziile acestuia sunt așteptate în 2024. Un 
punct de interes special în acest sens ar trebui să fie legat de crearea unor fonduri dedicate 
infrastructurii de cercetare (sau bugete „rezervate” pentru infrastructuri de cercetare). Nu este 
necesar să fie un studiu complex, ci mai degrabă un exercițiu de definire a scopului pentru a 
ajuta la identificarea țărilor și instituțiilor care ar fi dispuse să împărtășească practicile lor 
cu factorii de decizie din Moldova. Poate că acest lucru ar putea conduce la unele 
schimburi/ vizite pentru a afla mai multe despre situația de pe teren. Pe baza constatărilor 
din cadrul exercițiului de definire a scopului, ar putea fi creat un grup de lucru 
interministerial pentru a conveni asupra atribuțiilor unui fond special pentru infrastructuri de 
cercetare și pentru a analiza potențialele surse de finanțare. MEC, ministerele tematice, 
ANCD, AȘM și, bineînțeles, MF sunt actorii de politici care ar trebui să fie implicați, în special 
atunci când deciziile de finanțare a infrastructurilor de cercetare sunt legate de configurația 
generală de finanțare a C-I (după cum se discută în secțiunea 4 din prezentul raport). 

Pentru a se asigura că banii din acest fond dedicat infrastructurilor de cercetare sunt utilizați 
în mod corespunzător și că sprijină dezvoltarea infrastructurilor strategice de cercetare, la 
acest proces se adaugă alte două etape: adoptarea criteriilor de evaluare a infrastructurilor 
și acordul privind monitorizarea utilizării fondurilor primite. 

 

Figura 8: Secvența etapelor operaționale pentru cadrul de finanțare   

Sursa: Autorii. 
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Recomandarea privind revizuirea și ajustarea normelor privind achizițiile publice și absorbția 
fondurilor este deja în vigoare și, ca atare, nu conține prea multe etape operaționale (a se 
vedea Figura 9). Rolul principal pentru această sarcină poate fi atribuit ANCD. Implicarea 
AȘM în rolul său de consultant strategic al Guvernului în ceea ce privește crearea și 
dezvoltarea infrastructurilor publice de cercetare va fi importantă. Implicarea Comisiei 
Parlamentare pentru Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass-media ar fi benefică 
pentru a se asigura că modificările aduse legii privind achizițiile publice sunt acceptate (în 
cazul în care, într-adevăr, revizuirea implică necesitatea de a modifica legea). 

 

Figura 9: Secvența etapelor operaționale pentru revizuirea achizițiilor publice    

Sursa: Autorii. 

4.4. Provocarea 3: Depășirea fragmentării infrastructurilor de cercetare și 
dezvoltarea masei critice 

4.4.1. Fragmentarea infrastructurilor de cercetare și lipsa masei critice 

Echipamentele, instrumentele și instalațiile de cercetare din Republica Moldova sunt în mare 
parte învechite și dispersate în diverse organizații academice din țară. Acest lucru împiedică 
utilizarea eficientă a infrastructurilor și reprezintă un obstacol în calea integrării (potențiale) a 
acestora în peisajul infrastructurii europene de cercetare. 

Cu toate acestea, se pare că a fost făcut un prim pas (deși mic) în direcția consolidării 
infrastructurilor de cercetare și a creării masei critice. Recent, în urma Hotărârii de Guvern 
nr. 485/2022 și a fuziunii ulterioare a institutelor de cercetare în două mari universități, 
echipamente dispersate au fost aduse într-un singur cadru organizațional. Cu toate acestea, 
acest proces de consolidare ar trebui să continue dacă se dorește realizarea intențiilor 
autorităților moldovenești în acest sens. 

Maparea infrastructurilor de cercetare, menționată și recomandată anterior, ar trebui să ofere 
o înțelegere a ceea ce este disponibil și să ofere informațiile de bază pentru a evalua și a 
decide ce instalații, echipamente, date, eșantioane etc. pot fi reunite pentru a forma 
infrastructuri de cercetare interinstituționale (a se vedea Figura 6). De asemenea, ar putea fi 
folosită ca bază pentru construirea (în timp) a unor infrastructuri de cercetare mai mari și mai 
strategice, susținând ideea de a crea Centre de Excelență în Moldova. De asemenea, ar 
trebui să subliniem că gruparea infrastructurilor de cercetare consolidate nu înseamnă 
neapărat aducerea fizică a echipamentelor și instalațiilor disponibile într-un singur loc. 
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Infrastructurile de cercetare se pot afla fizic în locații diferite, doar operațiunile lor fiind 
coordonate (adică infrastructura de cercetare distribuită). 

Unii reprezentanți ai sistemului de cercetare și reprezentanți ai MEC au menționat că, având 
în vedere situația financiară actuală, concentrarea fondurilor și a resurselor pe unele 
infrastructuri de cercetare și permiterea accesului deschis pentru cercetătorii locali 
reprezintă o strategie adecvată. Ar fi mai eficient să se creeze instalații comune, consorții și 
să se intensifice colaborarea în domenii conexe, replicând abordarea hub-urilor tematice din 
Slovenia (a se vedea studiul de caz 5). De fapt, unele organizații, cum ar fi Universitatea de 
Medicină, au demarat un proces de elaborare a unei noi strategii și lucrează la identificarea 
‘instalațiilor de bază’. Acestea s-ar încadra fie în categoria infrastructuri de cercetare 
strategice, fie în cea a infrastructurilor de cercetare naționale, așa cum a fost prezentat 
anterior (Tabelul 4 și Figura 6). 

Studiu de caz 6: Hub-uri tematice in Slovenia  

Republica Slovenia a autorizat Agenția Slovenă pentru Cercetare (ARRS în slovenă) să 
lanseze cereri de oferte pentru investiții în infrastructuri de cercetare științifică. Această 
activitate urmează foaia de parcurs națională și contribuie la dezvoltarea unităților de 
cercetare științifică în ceea ce privește capacitatea și scopul acestora. Ca urmare a 
apelurilor și a investițiilor periodice, instituțiile de cercetare au devenit mai ambițioase și 
mai deschise la interacțiunea și la furnizarea de servicii către grupuri naționale și 
internaționale în diverse domenii de cercetare. S-a observat o creștere a numărului de 
colaborări, precum și a cooperării interdisciplinare. Cu toate acestea, un aspect important 
al distribuției optimizate și transparente a resurselor limitate a deschis o comunitate de 
cercetare mică, dar activă, dornică să se integreze și să interacționeze cu infrastructurile 
de cercetare la scară largă din întreaga UE. 

Un aspect important al foii de parcurs a Sloveniei este implicarea unităților naționale de 
infrastructuri de cercetare în scopul proiectelor ESFRI. Participarea centrului sloven de 
RMN (rezonanță magnetică nucleară) la CERIC ERIC - în calitate de entitate 
reprezentativă și de unitate parteneră - este un exemplu al modului în care chiar și o țară 
mică poate investi în infrastructuri de cercetare mai mari prin contribuții în natură ca parte 
a unui consorțiu internațional. Este demn de remarcat faptul că deschiderea unei anumite 
infrastructuri de cercetare (spre exemplu, Centrul RMN) pentru toți cercetătorii din întreaga 
lume, pe baza meritelor propunerilor depuse, contribuie la calitatea și continuitatea 
instalației. De asemenea, ajută la consolidarea capacităților (echipamente și personal) în 
cadrul infrastructurii și la îmbunătățirea contribuției globale a acesteia la C-I în țară și 
fundamentează viitoarele priorități de cercetare și investiții menite să abordeze provocările 
societale. 

Studiu de caz 6: Hub-uri tematice in Slovenia 

Consolidarea în continuare a instalațiilor infrastructurilor de cercetare existente va oferi, de 
asemenea, avantaje complementare. Spre exemplu, aceasta ar stimula educația și formarea 
oamenilor de știință în cadrul infrastructurilor de cercetare. În plus, ar putea încetini exodul 
de cercetători excelenți. De asemenea, poate oferi un impuls pentru cooperarea și 
mobilitatea între unitățile de infrastructuri din universități și institute și poate contribui la 
depășirea fragmentării sistemului de educație și cercetare. Prin urmare, aceasta ar trebui să 
fie sprijinită financiar și juridic. 

În Republica Moldova, dezvoltarea infrastructurii de cercetare de-a lungul anilor s-a bazat în 
mare măsură pe sprijinul acordat de proiectele internaționale în cadrul cărora se 
achiziționează echipamente științifice, inclusiv proiectele NATO și H2020. Pentru o 
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funcționare și o creștere continuă, autoritățile moldovenești trebuie să se angajeze la un 
sprijin financiar adecvat și considerabil din bugetul de stat pentru achiziționarea și întreținerea 
echipamentelor de cercetare. În forma actuală, bugetul pentru dezvoltarea în continuare a 
infrastructurilor de cercetare este limitat și insuficient.  

Numai cu un angajament financiar ferm de modernizare a infrastructurilor de cercetare 
fragmentate și învechite ale țării pot fi planificate proiecte transfrontaliere și, odată cu 
acestea, poate fi sporită participarea Moldovei la programele UE. Noile forme juridice, 
platformele, comitetele, rețelele și consorțiile europene (ESFRI), consorțiile europene pentru 
infrastructura de cercetare (ERIC), cum ar fi Consorțiului pentru o infrastructură Central-
europeană de Cercetare (CERIC ERIC) și Infrastructura Europeană pentru Fenotiparea 
Plantelor (EMPHASIS ERIC), oferă modalități de stabilire și dezvoltare a infrastructurilor 
comune de cercetare în Europa. În acest sens, autoritățile din Moldova ar putea lua în 
considerare înființarea și dezvoltarea unor centre de excelență. În acest fel, sprijinul financiar 
din Republica Moldova va facilita legături mai puternice între aceste centre naționale și 
infrastructurile UE. 

4.4.2. Recomandări de politici 

RECOMANDAREA 7: Consolidarea infrastructurilor de cercetare pentru 
dezvoltarea pe termen lung și integrarea internațională a acestora 

Acolo unde este posibil, este necesară consolidarea infrastructurilor de cercetare la nivel 
instituțional și/ sau interinstituțional. Acest lucru ar conduce la o utilizare mai eficientă a 
fondurilor și resurselor și la crearea de ‘instalații de bază’ (core facilities). 

Pentru a sprijini acest proces, ar trebui stabilit un set de criterii de evaluare a valorii 
adăugate a infrastructurilor de cercetare. Aceste criterii ar urma să fie utilizate pentru a 
facilita evaluările strategice periodice ale foii de parcurs naționale. 

Prezenta mapare și analiza SWOT planificată ar trebui să inițieze o discuție și o evaluare a 
modului în care echipamentele și instalațiile disponibile ar putea fi reunite pentru a crea o 
masă critică. Este necesar un set de criterii pentru a evalua mai bine valoarea adăugată a 
diferitelor infrastructuri de cercetare. Tabelul 6 sugerează câteva criterii pentru evaluarea 
diferitelor tipuri de infrastructuri de cercetare. 

Criteriu 
Infrastructuri de 
cercetare instituționale 

Infrastructuri de 
cercetare 
interinstituționale 

Infrastructuri de 
cercetare 
strategice/ 
naționale 

Contribuții la 
cercetare 

 

Acest echipament este 
esențial pentru cercetarea în 
cadrul uneia sau mai multor 
discipline dintr-o anumită 
instituție. 

Acesta constituie o parte 
importantă și integrală a 
activității unui anumit grup de 
cercetare. 

NB: În cazul în care este clar 
de la început că acest 

Acest de echipament 
este esențial pentru 
cercetarea din cel puțin 
două instituții. 

Acest echipament este 
esențial în susținerea 
activităților de 
cercetare în cele patru 
domenii strategice de 
cercetare din Moldova. 
Se așteaptă deschidere 
față de parteneri din 
sectorul de afaceri. 
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Criteriu 
Infrastructuri de 
cercetare instituționale 

Infrastructuri de 
cercetare 
interinstituționale 

Infrastructuri de 
cercetare 
strategice/ 
naționale 

echipament/ infrastructură va 
fi utilizat de grupurile de 
cercetare ale altor facultăți, 
acesta trebuie evaluat, de 
asemenea, în funcție de 
criteriile pentru infrastructurile 
de cercetare la nivel inter-
facultăți. 

Contribuții la 
predare 

Acest echipament este 
esențial pentru predarea și 
formarea în domeniul specific 
acestei instituții. 

Această infrastructură 
de cercetare (i.e. un 
echipament sau o 
instalație) contribuie la 
predarea și formarea 
doctoranzilor și 
masteranzilor din cel 
puțin două instituții. 

Cercetătorii formați în 
cadrul infrastructurii vor 
fi capabili să răspundă 
la provocări științifice și 
de C-D specifice în 
mediul academic și 
industrial, contribuind 
astfel la valoarea 
adăugată a țării. 

Exploatare a 
infrastructurii/ 
acces deschis 

Se adresează doar 
cercetătorilor din această 
instituție. 

NB: În cazul în care gazda 
acestei infrastructuri are în 
vedere că cercetători de la 
alte facultăți vor utiliza (pot 
utiliza) această instalație, 
acest echipament 
/infrastructură ar trebui, de 
asemenea, să fie evaluat în 
funcție de criteriile pentru 
infrastructurile de cercetare 
la nivel inter-facultăți. 

Cercetătorii de la cel 
puțin două facultăți vor 
utiliza această 
infrastructură (i.e. un 
echipament sau o 
instalație).  

Această infrastructură 
poate fi, de asemenea, 
de interes pentru actorii 
din sectorul privat, 
precum și pentru alte 
persoane externe (din 
afara instituției). 

Instalațiile infrastructurii 
care operează un 
model de acces 
transparent și deschis, 
bazat pe meritele 
calității propunerii, vor 
contribui la nivelurile 
ridicate de exploatare 
și de capacități. Baza 
de utilizatori se va 
extinde, la fel ca și 
calitatea serviciilor. 

Unicitate Echipamente similare pot fi 
prezente în mai multe 
facultăți, departamente sau 
grupuri ale unei instituții. 

Nu există o 
infrastructură similară 
la nivel de universitate 
sau instituțional. 

Investițiile în instalațiile 
de infrastructuri care 
urmează și susțin 
domeniile prioritare 
strategice identificate 
de Moldova vor asigura 
dezvoltarea unor 
capacități unice în 
conformitate cu 
obiectivele comunității 
de cercetare și ale C-D. 

Planuri de 
dezvoltare 

O instituție gazdă ia decizii 
ad-hoc cu privire la momentul 
și modul în care această 
infrastructură specifică 
trebuie să fie actualizată. 

Instituțiile din spatele 
acestei infrastructuri au 
un plan clar de 
dezvoltare a acesteia, 
adică ceea ce ar fi 

Se așteaptă ca o 
anumită propunere de 
investiție să prezinte un 
plan de dezvoltare pe 
termen lung 
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Criteriu 
Infrastructuri de 
cercetare instituționale 

Infrastructuri de 
cercetare 
interinstituționale 

Infrastructuri de 
cercetare 
strategice/ 
naționale 

necesar pentru a 
aborda tendințele 
viitoare în domeniile de 
cercetare 
multidisciplinară în care 
va fi utilizată această 
infrastructură. 

(echipamente și 
personal). Acest plan 
va urmări ambiția țării 
de a atrage diaspora 
științifică 
moldovenească înapoi 
în țara lor de origine. 

Mărime a 
infrastructurii 

Echipamente și infrastructuri 
preponderent de scară mică.  

NB: În cazul în care valoarea 
este mai mare, aceste 
echipamente/ infrastructuri ar 
trebui să fie, de asemenea, 
evaluate în funcție de 
criteriile pentru infrastructurile 
de cercetare la nivel inter-
facultăți. 

Acestea pot fi 
echipamente și 
infrastructuri de diferite 
dimensiuni și valori. 

Se așteaptă ca o 
infrastructură, cu 
capacitățile sale, să 
devină vizibilă la nivel 
internațional pe baza 
performanțelor în 
domeniul cercetării. 

Finanțare Infrastructura este finanțată 
în întregime din fondurile 
instituționale disponibile 
pentru această universitate/ 
institut de cercetare; din 
granturi ANCD dedicate sau 
din proiecte internaționale. 

Infrastructura este 
finanțată în întregime 
din fondurile 
instituționale 
disponibile pentru 
această universitate/ 
institut de cercetare; 
din granturi ANCD 
dedicate sau din 
proiecte internaționale. 

Vor fi lansate cereri de 
propuneri specifice 
pentru a permite 
dezvoltarea de instalații 
specializate de C-D, cu 
propriile programe de 
cercetare și propria 
motivație de a servi o 
comunitate mai largă 
de C-D prin capacitățile 
acestora în materie de 
echipamente și 
personal calificat. 

Tabelul 6: Criterii pentru evaluarea infrastructurilor de cercetare 

Sursa: Autorii. 

În cazul în care, ca urmare a consolidării infrastructurilor de cercetare, se ia decizia de a 
dezvolta „instalații de bază”, acest lucru ar putea permite înființarea unuia sau mai multor 
centre de excelență. Aceasta ar contribui la consolidarea infrastructurilor de cercetare 
utilizate atât de proiecte academice, cât și de proiecte de dezvoltare a inovării. Cel puțin 
inițial, centrul (centrele) de excelență ar trebui să includă oameni de știință recunoscuți la 
nivel internațional și echipamente și instalații mai mari, de ultimă generație, susținute de 
resurse de la instituții de cercetare academice și industriale. De asemenea, este de așteptat 
să includă elemente și planuri de integrare internațională și de contribuție la ERA. Centrul 
(centrele) de excelență ar trebui să deservească o gamă cât mai largă de grupuri științifice, 
clustere de inovare și parcuri tehnologice din regiunile locale și din Republica Moldova în 
ansamblu. 

Înființarea centrului (centrelor) ar trebui să includă un plan financiar detaliat pentru costurile 
de întreținere și de funcționare pentru a deservi proiectele publice de C-I într-un mod durabil. 
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Orice decizie de sprijinire a înființării centrului (centrelor) de excelență cu echipamente de 
cercetare de mari dimensiuni ar putea include apeluri pentru cereri comune ale grupurilor de 
cercetare de la institute și universități, precum și ale unităților de afaceri. Pentru a fi competitiv 
la nivel internațional, personalul trebuie să includă atât oameni de știință de înaltă calitate, 
cât și personal tehnic. 

Este important faptul că centrele de excelență ar trebui să prezinte o schiță privind modul în 
care operațiunile acestora vor consolida legăturile dintre cercetare și mediul de afaceri, 
precum și să sporească relevanța cercetării științifice pentru nevoile sectorului de afaceri. 
Acest lucru va garanta că infrastructurile de cercetare din cadrul acestor centre, sprijinite prin 
finanțare din sectorul public, vor fi disponibile pentru întreaga comunitate de cercetare și, în 
special, pentru studenți și pentru sectorul privat. 

În urma propunerii de mapare și consolidare a infrastructurilor de cercetare, disponibilitatea 
acestora și a serviciilor aferente ar trebui să fie făcute publice (vizibile online). Ca punct de 
plecare, echipamentele, instalațiile și infrastructurile de cercetare disponibile ar trebui să fie 
vizibile pe site-ul instituțional al organizațiilor care le găzduiesc, și anume universități și 
institute de cercetare. Acest lucru nu necesită resurse substanțiale, dar ar însemna că 
gazdele infrastructurilor își prezintă în mod proactiv oferta potențialilor utilizatori. De 
asemenea, gazdele ar putea decide ce tip de informații și funcții de sprijin sunt necesare 
pentru a se asigura că infrastructura de cercetare este atractivă pentru utilizatori - atât în 
cadrul instituției gazdă, cât și în afara acesteia. Pe termen lung, ar putea fi creată o bază de 
date dedicată pe site-ul web al ANCD. 

Pentru a eficientiza procesul și a spori transparența, sistemul online ar trebui să includă 
acorduri de partajare a instalațiilor, reguli de proprietate intelectuală și alte politici relevante. 
Un inventar și o înregistrare prezintă avantaje clare, cum ar fi obținerea unei imagini de 
ansamblu a instalațiilor și echipamentelor disponibile, ceea ce face posibilă gruparea 
acestora în infrastructuri mai mari; sprijinirea întreținerii la timp și a achizițiilor mai inteligente. 
În timp, acest sistem ar trebui să ofere, de asemenea, o platformă centralizată de rezervare 
a echipamentelor și instalațiilor. 

Acest lucru este în concordanță cu ceea ce a fost deja convenit în Republica Moldova și 
înregistrat ca fiind una dintre sarcinile din cadrul Foii Naționale de Parcurs pentru Integrarea 
Republicii Moldova în Spațiul European al Cercetării (ERA) pentru 2019-2021, și anume 
instituirea „Registrului electronic național al infrastructurii de C-I pentru a oferi un acces mai 
ridicat la infrastructură atât pentru sectorul public, cât și pentru cel privat, sporind astfel 
vizibilitatea rezultatelor cercetării moldovenești, creând o piață pentru serviciile sale de C-I și 
stimulând economia”. Cu toate acestea, considerăm că această idee ar putea fi prea 
ambițioasă la nivel național. Prin urmare, ca o etapă preliminară, instituțiile de cercetare care 
dispun de infrastructură de C-I ar trebui să mențină aceste informații necesare pe site-urile 
lor web individuale, dar, în mod ideal, folosind criterii de codificare similare, astfel încât orice 
soluție consolidată viitoare să poată fi mai ușor de migrat. 

RECOMANDAREA 8: Asigurarea vizibilității online a infrastructurilor de cercetare 

Pentru a asigura o mai bună cunoaștere a infrastructurilor de cercetare disponibile și a 
serviciilor oferite de acestea, infrastructura de cercetare ar trebui să fie vizibilă online, 
începând cu instituțiile gazdă (spre exemplu, universitățile și organizațiile de cercetare). 
Pe termen lung, poate fi analizată posibilitatea de a crea o listă consolidată a 
infrastructurilor de cercetare și a serviciilor acestora pe site-ul web al ANCD. 
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Experiența României de a face vizibile infrastructurile de cercetare este prezentată în studiul 
de caz 7. 

Studiu de caz 7: EERTIS – „Engage in the European Research and Technology 
Infrastructures System” 

În 2015, Agenția Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, 
Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) a dezvoltat ERRIS, o inițiativă de angajare în sistemul 
infrastructurii de cercetare din România, în cadrul proiectului european „Îmbunătățirea 
eficienței monitorizării electronice a datelor privind activitățile de C-D”. A fost prima 
platformă online românească care a colectat și afișat infrastructurile naționale de cercetare 
cu scopul de a le conecta cu potențiali clienți (cercetători și reprezentanți ai companiilor). 
De-a lungul anilor, EERIS a fost reproiectat pentru a integra atât răspunsul internațional, 
cât și feedback-ul din partea comunității de cercetare din România. În 2021, EERIS a 
devenit EERTIS. 

EERTIS este o platformă și un depozit online care oferă acces la infrastructurile de 
cercetare și tehnologice (RTI) publice și private. În conformitate cu obiectivul CE de a 
construi o industrie puternică prin competitivitate economică și inovare, EERTIS 
intenționează să își alinieze funcțiile pentru a sprijini „întregul ecosistem” și să devină un 
ghișeu unic pentru serviciile europene de cercetare și inovare furnizate de RTI. 

Această ambiție este de a oferi un spațiu sigur și de încredere pentru colaborări prin 
contracte inteligente susținute de tehnologia blockchain. Această caracteristică reprezintă 
un pilon important pentru construirea unui mecanism de „încredere și reputație” care să 
conducă la o colaborare durabilă, la extinderea și la diseminarea tehnologiei. De 
asemenea, aceasta recompensează deschiderea și disponibilitatea RTI față de diferite 
categorii de utilizatori. 

EERTIS aspiră să abordeze provocările actuale ale peisajului RTI, identificate de CE: a) 
conținutul este în limba engleză pentru a asigura accesibilitatea platformei în toate țările 
europene; b) structura multistratificată a platformei sporește vizibilitatea instalațiilor și 
serviciilor de cercetare și tehnologie din cadrul unei organizații de cercetare și tehnologice 
(RTO), c) permite accesul ușor la oricare dintre facilitățile RTO, iar politicile de acces și 
planurile de gestionare a datelor de cercetare ale RTO sunt în conformitate cu abordarea 
strategică pentru știința deschisă, d) poate fi utilizată ca instrument de identificare de 
parteneriate pentru a facilita crearea de rețele între părțile interesate implicate în triplu 
helix și e) mapează RTI din țările europene și poate acorda prioritate infrastructurilor 
tehnologice prin intermediul informațiilor filtrate în motorul său de căutare. 

EERTIS permite înregistrarea oricărei PRO din Europa, dar actorii privați, RTO, sunt de 
asemenea bine-veniți. 

Pentru mai multe informații, accesați: https://eertis.eu/about-us 

Studiu de caz 7: EERTIS – „Engage in the European Research and Technology Infrastructures System” 

4.4.3. Etape operaționale 

Unele dintre etapele operaționale de consolidare a infrastructurilor de cercetare sunt legate 
de etapele operaționale prezentate la punctul anterior (Recomandarea 5 privind cadrul 
financiar pentru infrastructuri de cercetare). Cea mai importantă etapă este aceea de a 
ajunge la un acord cu comunitatea de cercetare care găzduiește diverse tipuri de 
infrastructuri de cercetare cu privire la criteriile de evaluare a acestora. Dacă acest lucru 
trebuie să fie aprobat din punct de vedere juridic printr-o decizie guvernamentală, rămâne ca 
MEC să discute cu alți factori de decizie implicați. Un alt pas important - în special în ceea 

https://eertis.eu/about-us
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ce privește consolidarea infrastructurilor de cercetare într-o infrastructură strategică, într-o 
„instalație de bază”, sau într-un centru (sau centre) de excelență (oricare dintre opțiunile pe 
care MEC alege să le urmeze) - trebuie să fie convenit și, în mod ideal, să se stabilească un 
cadru legal, astfel încât să fie garantat sprijinul financiar pentru înființarea, funcționarea, 
întreținerea și modernizarea unei astfel de infrastructuri de cercetare. 

 

Figura 10: Etape secvențiale pentru consolidarea infrastructurilor de cercetare 

Sursa: Autorii. 

Cel mai important pas pentru punerea în aplicare a inventarului online al infrastructurilor de 
cercetare ar fi pregătirea unor informații complete care să descrie echipamentele și instalațiile 
de cercetare disponibile. În acest sens, este importantă cunoașterea utilizatorilor actuali și - 
mai ales - a celor potențiali. Pregătirea informațiilor fără o cunoaștere clară a ‘clientului’ va fi 
un efort inutil. Etapa 1 din calendarul propus va fi suficient ca punct de plecare pentru a face 
infrastructurile mai vizibile. Etapele 2 și 3 vor deveni urgente odată ce vor începe să apară 
cereri de acces la infrastructuri. Echipa de Experți PSF recunoaște faptul că unele exemple 
de utilizare a echipamentelor de cercetare sunt deja prezente în țară (spre exemplu, la 
Institutul de Chimie). Cu toate acestea, vor trebui depuse eforturi suplimentare pentru ca 
procesul să fie bine integrat în diferite instituții. 

 

Figura 11: Etape secvențiale pentru asigurarea vizibilității online a infrastructurilor de cercetare 

Sursa: Autorii. 
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4.5. Provocarea 4: Dezvoltarea unei culturi a deschiderii și a utilizării în 
comun a echipamentelor și instalațiilor 

4.5.1. Lipsa unei culturi a deschiderii 

Promovarea utilizării în comun a infrastructurilor de cercetare existente ar contribui la 
consolidarea capacităților de cercetare din Moldova, inclusiv în domeniul educației. Cu toate 
acestea, deși cercetătorii din Moldova colaborează, acest lucru se bazează în mare măsură 
pe conexiuni și rețele personale. Ceea ce lipsește sunt mecanismele instituționale clare 
pentru a încuraja munca în colaborare. Cooperarea este, prin natura sa, un proces de jos în 
sus, dar punerea în aplicare a mecanismelor și a stimulentelor de încurajare a acesteia ar 
putea sprijini dezvoltarea unei ‘mentalități de cooperare’ mai profunde și ar putea să o aducă 
la un nivel strategic în universități și institute de cercetare. Întrebarea care se pune în acest 
caz este cum să se integreze și să se coordoneze abordările de jos în sus și de sus în jos 
pentru a extinde acest proces. Un prim pas ar putea fi instituirea unor mecanisme de 
stimulare și facilitare a accesului la infrastructurile de cercetare. 

Importanța asigurării accesului deschis la infrastructuri de cercetare pentru toți cercetătorii la 
nivel național și, în cele din urmă, internațional este de necontestat. Aceasta include 
cercetătorii din universități, institute de cercetare, centre de cercetare și, pe termen lung, din 
sectorul privat. Un mesaj important este că „deschis” nu înseamnă „gratuit” sau „fără 
condiții”. 

Beneficiile accesului deschis la infrastructurile de cercetare sunt numeroase. Pentru a numi 
doar câteva, deschiderea infrastructurilor de diferite tipuri și dimensiuni ar putea conduce la 
rezultate științifice mai puternice (un obiectiv cheie pentru toate organizațiile axate pe 
cercetare), la efecte mai puternice în alte domenii (spre exemplu, în inovare atunci când 
experimentele/ cercetările efectuate conduc la noi descoperiri și rezultate viabile din punct 
de vedere comercial) și la o mai bună colaborare între diverse grupuri de cercetare. De 
asemenea, poate aduce beneficii financiare suplimentare în cazurile în care accesul la 
infrastructurile de cercetare poate fi oferit contra cost. 

Există, de asemenea, beneficii pentru factorii de decizie politică. În multe domenii, 
instrumentele specializate sunt costisitoare și nu sunt utilizate suficient de frecvent pentru a 
justifica achiziționarea lor de către fiecare laborator: utilizarea în comun a echipamentelor și 
reducerea dublării este atractivă pentru finanțatorii naționali, deoarece reprezintă o abordare 
mai eficientă a alocării fondurilor. În plus, interacțiunile dintre grupurile de cercetare și 
întreprinderi ar putea încuraja colaborarea pe termen lung. Această dorință de a evita 
dublarea și de a încuraja utilizarea în comun poate sta la baza unei evoluții a factorilor de 
decizie politică către un sistem de cercetare cu acces liber. 

La nivel european, infrastructurile ESFRI ar trebui să aplice o politică de acces deschis pentru 
cercetarea neprotejată25, adică, în cazul în care acestea nu pot fi utilizate decât de un număr 
limitat de utilizatori (în același timp) 26, să fie deschise tuturor cercetătorilor interesați și să se 
bazeze pe o competiție deschisă și pe o selecție a propunerilor evaluate exclusiv pe baza 

 
25 Termenul „neprotejat” (non-proprietary) se referă la cercetarea științifică ale cărei rezultate sunt publicate 

în literatura științifică sau tehnică deschisă. Astfel, rezultatele cercetării sunt accesibile altor părți 
interesate. Termenul „protejat” (proprietary) se referă la cercetarea pentru care cunoștințele, datele tehnice 
și invențiile generate în timpul activității științifice sunt tratate ca fiind proprietatea utilizatorului. Rezultatele 
nu sunt, în general, publicate. 

26 A se reține că, în cazul multor infrastructuri de date cu acces liber, această problemă nu apare, deoarece 
oportunitățile de acces transnațional permit accesul ușor și simultan pentru mulți utilizatori din întreaga 
lume. 
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excelenței științifice printr-o evaluare internațională. La nivel național, având în vedere că 
finanțarea infrastructurilor provine în cea mai mare parte din fonduri publice, accesul deschis 
la infrastructurile de cercetare este o condiție generalizată pentru finanțare. Cu toate acestea, 
condițiile exacte de acces și obligațiile care revin beneficiarilor finanțării variază. 

Studiu de caz 8: Exemple de abordări ale accesului deschis în Finlanda, Polonia, 
Suedia și Lituania 

• În Finlanda, accesul deschis constituie unul dintre elementele cheie pentru selecția 
propunerilor, iar disponibilitatea serviciilor pentru utilizatori ar trebui să fie garantată.  

• În Suedia, infrastructurile de cercetare ar trebui să fie utilizate de mai multe grupuri de 
cercetare sau utilizatori din mai multe instituții de învățământ superior (încurajând 
astfel implicit instituțiile să își deschidă instalațiile). 

• Polonia ‘încurajează’, de asemenea, o abordare bazată pe accesul deschis în ceea 
ce privește utilizarea infrastructurilor de cercetare care au fost finanțate prin fonduri 
structurale. Este permisă o ‘utilizare auxiliară’ de până la 20% (spre exemplu, 
utilizarea în scopuri comerciale) fără a fi necesară aplicarea normelor privind 
ajutoarele de stat. În prezent, PRO poloneze se concentrează pe dezvoltarea unor 
metodologii care să demonstreze în mod clar fie că se încadrează în limita de 20%, 
fie că au luat în considerare normele în cazul în care o depășesc. 

• Lituania a făcut, de asemenea, investiții semnificative în instalațiile de C-D prin 
intermediul fondurilor structurale și utilizează principiile accesului deschis pentru a 
contribui la generarea de fonduri pentru întreținerea și repararea noilor echipamente. 

Studiu de caz 8: Exemple de abordări ale accesului deschis în Finlanda, Polonia, Suedia și Lituania 

Nu există o definiție fixă a „accesului deschis la infrastructura de cercetare”. Definiția utilizată 
de ESFRI poate servi drept sursă de inspirație pentru alte instituții și organizații în definirea 
acesteia în contextul organizațiilor și țărilor lor: „Infrastructura de cercetare este deschisă 
tuturor cercetătorilor interesați, pe baza unei competiții deschise și a unei selecții a 
propunerilor evaluate pe baza unicului criteriu al excelenței științifice prin evaluare 
internațională.” 

Cu toate acestea, pentru organizațiile care desfășoară activități de cercetare și care încearcă 
să își consolideze cea de-a treia misiune prin colaborarea mai intensă cu IMM-urile locale în 
domeniul inovării, accesul deschis la infrastructurile de cercetare și dezvoltare poate 
însemna pur și simplu punerea la dispoziția utilizatorilor externi a instalațiilor de C-D în 
condiții clare, transparente și echitabile care să asigure accesul. 

Pentru a evita neînțelegerile, o politică de acces deschis ar trebui să descrie diferitele 
formalități contractuale și juridice legate de accesul la infrastructurile de cercetare. Natura 
legăturilor contractuale dintre gazda infrastructurii și utilizator ar trebui să fie descrisă în mod 
clar. De asemenea, ar trebui definite drepturile de proprietate intelectuală care decurg din 
utilizarea infrastructurilor de cercetare. Acest aspect poate deveni o preocupare centrală, în 
special atunci când este necesar să se negocieze contracte de utilizare a echipamentelor, a 
datelor sau de desfășurare a cercetării pe bază de contract cu un utilizator din sectorul privat. 
Pot fi puse în aplicare diferite politici privind drepturile de proprietate intelectuală (sau cel 
puțin pot fi specificate clauze în orientările privind accesul deschis pentru diferite tipuri de 
utilizatori). 
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În mod obișnuit, cea mai mare diferență este între un utilizator intern și unul extern și ce tip 
de acces la o infrastructură de cercetare au avut. În cazul accesului deschis oferit gratuit, 
drepturile asupra rezultatelor intelectuale și a bunurilor industriale produse rămân de obicei 
la utilizatorul extern, cu excepția cazului în care se specifică altfel. În cazul accesului protejat 
(oferit contra cost), drepturile de proprietate asupra rezultatelor intelectuale și a bunurilor 
industriale produse de utilizatorii externi în cadrul timpului protejat sunt stabilite în acordul 
încheiat între proprietarul infrastructurii și utilizatorul extern. În multe cazuri de infrastructuri 
de date, aspectele legate de confidențialitate trebuie să fie abordate în detaliu. 

Înțelegem că în Republica Moldova nu există constrângeri juridice evidente în ceea ce 
privește deschiderea serviciilor și echipamentelor pentru cercetătorii din alte laboratoare sau 
organizații, dar lipsește o cultură a deschiderii. Spre exemplu, am aflat că Institutul de 
Chimie are infrastructura de cercetare deschisă pentru cercetători, iar site-ul său web include 
informații utile despre echipamente și persoanele de contact. Acest lucru arată că 
deschiderea este posibilă, dar încă nu este o practică uzuală. 

4.5.2. Recomandări de politici 

Am introdus deja principiul „accesului deschis” ca parte a caracteristicilor cheie ale diferitelor 
categorii de infrastructuri de cercetare (a se vedea Tabelul 4) și ca unul dintre criteriile de 
evaluare a infrastructurilor de cercetare (a se vedea Tabelul 6). Pentru a ne asigura că 
subiectul accesului la infrastructura de cercetare este abordat de factorii de decizie politică 
și de întreaga comunitate de cercetare, recomandăm următoarele. 

RECOMANDAREA 9: Dezvoltarea unui cadru de acces la infrastructuri de 
cercetare 

Este necesară sprijinirea universităților și a institutelor de cercetare, în calitate de gazde 
ale infrastructurilor de cercetare, în vederea dezvoltării unui cadru de acces la 
echipamente și instalații. Acesta ar trebui să includă strategii pentru accesul la serviciile 
furnizate, tipul de utilizatori vizați, precum și disponibilitatea și pregătirea personalului 
științific/ tehnic necesar pentru a oferi servicii de infrastructură de cercetare. În cazul în 
care acestea nu există încă27, universitățile și institutele de cercetare ar trebui să își 
dezvolte strategiile de proprietate intelectuală, care sunt importante pentru a sprijini/ 
încuraja atât utilizarea infrastructurilor de cercetare de către utilizatorii externi, cât și 
cooperarea dintre știință și mediul de afaceri. 

Acest sprijin poate lua forma (a) unor sesiuni de formare specifice, (b) elaborării de 
strategii, precum și (c) unor programe de finanțare/ stimulente care să sprijine utilizarea 
infrastructurilor de cercetare. Acestea din urmă pot fi sub forma unor proiecte pilot pentru 
a testa ce abordare funcționează cel mai bine în deschiderea și creșterea gradului de 
utilizare a infrastructurilor 

Abordarea aspectelor menționate mai sus ar facilita o utilizare mai activă a infrastructurilor 
de cercetare în colaborare cu mediul de afaceri. În prezent, infrastructurile publice de 
cercetare nu sunt utilizate în mod uzual de către întreprinderile private, deși unii cercetători 
oferă servicii de consultanță și utilizează laboratoarele pentru a acorda asistență tehnică 

 
27 Cel puțin patru universități (Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică din Moldova, 

Universitatea Agrară de Stat din Moldova și Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți) au făcut parte din 
proiectul finanțat de TEMPUS „Rețeaua de transfer tehnologic - TecTNet”. În cadrul acestui proiect, 
universitățile au trebuit să își dezvolte politicile de proprietate intelectuală. Până în prezent, doar 
Universitatea de Stat din Moldova are politica de proprietate intelectuală disponibilă pe site-ul web. 
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întreprinderilor în calitate personală. Este important să se elaboreze și să se pună în aplicare 
un cadru pentru parteneriatele public-privat (a se vedea, de asemenea, secțiunea 5). 

Încrederea este elementul cheie pentru a crea cu succes o cultură a colaborării și a 
deschiderii. Construirea încrederii sociale necesită timp. În acest sens, managementul 
centrelor/ laboratoarelor de cercetare și a universităților este esențial. Conducerea ar trebui 
să faciliteze conexiunile și colaborarea între instituții și persoane și să stabilească priorități 
instituționale clare în ceea ce privește infrastructurile de cercetare. 

Legat de chestiunea deschiderii infrastructurilor de cercetare, problema plății nu este încă 
limpede pentru utilizatorii externi. Unele instituții (cum ar fi Universitatea de Stat din Moldova) 
au o listă de prețuri (gratuit pentru utilizatorii interni și anumite taxe pentru utilizatorii externi, 
în funcție de serviciu). Este nevoie de mai multă transparență și claritate în ceea ce privește 
echipamentele/ serviciile oferite și prețurile. 

Sprijinul pentru infrastructuri de cercetare va consolida cercetarea internă în instituțiile 
academice. O investiție mai mare în aceste infrastructuri va contribui, de asemenea, la 
soluționarea problemelor critice și actuale, servind drept stimulent pentru reformele (promise 
și viitoare) științifice, de cercetare și dezvoltare în Republica Moldova. Consolidarea rolurilor 
infrastructurilor de cercetare ca element strategic este necesară pentru a promova o integrare 
mai strânsă cu inițiativele ERA și contribuțiile la acestea. Sprijinirea infrastructurilor va 
contribui în mod semnificativ la parteneriatele europene în cadrul pilonilor și misiunilor Orizont 
Europa. Infrastructurile de cercetare locale vor trebui să se conecteze la comunitățile 
specifice care se formează în jurul obiectivului specific al parteneriatului. Se poate aștepta 
ca această acțiune să fie sprijinită atât de UE, cât și de ministerele naționale. 

Republica Moldova trebuie să ofere sprijin pentru accesul transnațional la infrastructuri de 
cercetare. Deschiderea infrastructurilor naționale de cercetare către arena internațională se 
bazează pe reciprocitate și pe considerente legate de valoarea adăugată a accesului 
transnațional pentru toate țările implicate. Acest lucru va conduce la o participare mai bună 
și mai largă a cercetătorilor moldoveni la infrastructurile de cercetare paneuropene existente, 
cum ar fi CERIC ERIC și EMPHASIS ERIC. În consecință, deschiderea poate stimula 
calitatea cercetării academice și industriale din Moldova la un cost relativ scăzut. Cercetătorii 
au declarat Echipei de Experți că deja colaborează intensiv cu universitățile românești 
datorită proximității și limbii. Alți cercetători merg în străinătate pentru vizite scurte. 

4.5.3. Etape operaționale 

Pentru a pune în aplicare această recomandare de asigurare a accesului la infrastructuri de 
cercetare pe baza principiilor accesului deschis, unele dintre etape sunt legate de alte 
recomandări. Spre exemplu, se recomandă ca universitățile/ institutele de cercetare care 
găzduiesc infrastructuri de cercetare să dispună de politici de proprietate intelectuală. Acest 
lucru va fi important atunci când se va interacționa cu întreprinderile și când se vor pregăti 
pentru cererile de servicii. Ca un stimulent pentru instituirea și punerea în aplicare a accesului 
deschis la infrastructuri de cercetare, recomandăm să se facă legătura cu cadrul financiar, 
i.e. să se includă accesul deschis ca un criteriu luat în considerare atunci când se decide 
alocarea de fonduri. 

Pentru a începe drumul către accesul deschis la infrastructuri de cercetare, recomandăm 
două etape generale. În primul rând, instruirea universităților și a institutelor de cercetare 
care găzduiesc infrastructuri cu privire la principiile accesului deschis, la ceea ce constituie 
o bună politică de acces deschis și la ceea ce este necesar pentru a crea una. În al doilea 
rând, pentru a urmări ambiția de internaționalizare, recomandăm învățarea din experiența 
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infrastructurilor de la nivelul ESFRI din UE în ceea ce privește accesul deschis. Aceasta este 
o mare oportunitate de a învăța de la alții și de a crește vizibilitatea infrastructurii de cercetare 
din Moldova - începând cu CERIC ERIC și EMPHASIS ERIC menționate mai sus. 

 

Figura 12: Etapele secvențiale pentru dezvoltarea unui cadru pentru accesul deschis 

Sursa: Autorii. 

5. Tema 3: Consolidarea legăturilor dintre cercetare și mediul de 

afaceri 

În eforturile lor de a dezvolta colaborarea dintre sectorul public de cercetare și mediul de 
afaceri și de a promova legăturile dintre știință și industrie28, transferul eficient de cunoștințe 
și inovarea în afaceri, autoritățile moldovenești care au solicitat acest sprijin din partea PSF 
au recunoscut că pentru a continua să progreseze în consolidarea legăturilor dintre cercetare 
și mediul de este nevoie, în special, de: 

• Implementarea unei politici adoptate și introducerea de noi măsuri, acolo unde este 
necesar, pentru a asigura crearea și dezvoltarea de platforme de colaborare în jurul 
infrastructurilor de cercetare; 

• Asigurarea unei mai bine coordonări și cooperări între autoritățile publice cheie 
(ministere și agenții) și părțile interesate; 

• Îmbunătățirea transferului de cunoaștere între cercetarea publică și întreprinderi; 

• Adaptarea sistemelor de finanțare la nevoile cercetării și inovării colaborative;  

• Îmbunătățirea mobilității resurselor umane între cercetarea publică și mediul de afaceri.29 

Această secțiune a raportului PSF tratează tema 3 a exercițiului, și anume măsurile de 
consolidare a legăturilor dintre cercetare și mediul de afaceri. Aici, prezentăm principalele 
provocări din ecosistemul moldovenesc de C-I care cauzează decalajul dintre cercetare și 
mediul de afaceri, evidențiem principalele subiecte care necesită reforme și prezentăm 
recomandări pentru a aborda provocările identificate în dezvoltarea ulterioară a politicilor 

 
28 În acest raport, termenii „știință/ cercetare <-> întreprinderi” și „știință/ cercetare <-> mediu de afaceri” sunt 

utilizați în mod interschimbabil. 
29 PSF Country – Solicitare de Servicii 
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care urmează să fie preluată de autoritățile naționale și de părțile interesate din Republica 
Moldova. 

5.1. Prezentare generală a scenei cercetare - mediu de afaceri în Moldova 

Guvernul Republicii Moldova își propune să consolideze legăturile dintre cercetare și mediul 
de afaceri. Aceasta include îmbunătățirea transferului de cunoaștere, a mobilității 
personalului și a cercetării și o foaie de parcurs cu priorități cheie pentru a reduce decalajul 
actual dintre cercetare și mediul de afaceri. 

Cvadruplul-helix format din universități/ institute de cercetare, guvern, întreprinderi și 
societate este uzual acceptat. Acesta a fost însușit de guvernele din întreaga lume ca mijloc 
de îmbunătățire a prosperității locale, a creșterii economice și a avantajului competitiv 
regional. În acest context are loc cooperarea dintre cercetare și mediul de afaceri. Potrivit 
raportului „State of the University-Business Cooperation in Europe” (2018), întreprinderile 
încep să realizeze beneficiile parteneriatelor sau ale colaborării cu instituțiile de învățământ 
superior ca sursă de inovare orientată spre viitor, precum și de dezvoltare a talentelor care 
pot crea un avantaj competitiv. În plus, instituțiile de învățământ superior sunt din ce în ce 
mai mult considerate de către întreprinderi ca fiind o sursă de talente, de spirit antreprenorial 
și un actor principal în inovarea regională (CE, 2018). 

Starea dialogului dintre știință și mediul de afaceri în Republica Moldova a fost identificată ca 
fiind un punct slab al sistemului de C-I de către majoritatea analizelor și rapoartelor (analiza 
H2020 PSF, UNECE IPO, raportul PSF de autoevaluare) întreprinse recent în țară, deși se 
regăsește ca obiectiv în toate documentele de politici recente. 

Pentru o cooperare reală între știință și mediul de afaceri, există o serie de condiții prealabile 
care nu sunt încă îndeplinite în Moldova, iar acest raport s-a concentrat pe construirea unei 
baze solide pentru ca această cooperare să apară. Aceste elemente cheie care lipsesc sunt, 
spre exemplu, înțelegerea valorii cooperării, existența unui cadru comun de cooperare sau 
prioritizarea acestui subiect. Cunoașterea activităților altor părți interesate și relațiile (chiar 
dacă sunt informale) dintre părțile interesate sunt, de asemenea, condiții prealabile esențiale, 
dar care lipsesc în prezent. În plus, cooperarea dintre cercetare și mediul de afaceri necesită 
mecanisme și căi de susținere care, în Moldova, nu sunt încă schițate, comunicate, clare sau 
eficiente. În acest capitol, explicăm mai detaliat aceste cinci provocări din cadrul peisajului 
cooperării dintre știință și mediul afaceri, care reprezintă fundamentul pe care se bazează 
condițiile prealabile critice pentru o cooperare de succes și sugerăm un set de recomandări 
pentru a le aborda fiecare dintre acestea. 

5.2. Provocarea 1: Obținerea unei mai bune înțelegeri și a unui cadru 
comun pentru colaborarea dintre știință și afaceri 

5.2.1. Lipsa unui cadrul comun pentru cooperarea știință - mediu de afaceri 

Cooperarea dintre știință și mediul de afaceri este un fenomen complex, cu o gamă largă de 
activități (spre exemplu, cercetare în comun, consultanță, mobilitate a personalului), de 
bariere (spre exemplu, lipsa finanțării sau a stimulentelor), de factori determinanți (spre 
exemplu, utilizarea cercetării în practică, idei pentru cercetări viitoare) și de mecanisme de 
sprijin (spre exemplu, oficii de transfer tehnologic, strategii instituționale). Cooperarea este, 
de asemenea, afectată de context (spre exemplu, de politicile naționale, de capacitatea de 
absorbție a industriei, de masa critică a cercetătorilor). 
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Cooperarea dintre știință și mediul de afaceri are ca rezultat un set de output-uri și outcome-
uri care afectează în mod pozitiv fiecare dintre părțile interesate implicate (spre exemplu, 
accesul la talente, idei, tehnologii și resurse complementare, cercetare mai relevantă etc.). 
La rândul lor, acestea au un impact în societate și în economie (spre exemplu, o mai mare 
inovare, coeziune socială, competitivitate etc.). 

În practica și literatura de specialitate europeană (Galán-Muros și Davey, 2019; Orazbayeva 
et al, 2019; Mascarenhas et al, 2018), cooperarea dintre cercetare și întreprinderi este 
abordată holistic - conectată cu lanțul de aprovizionare a industriei cu inovare și cu resurse 
umane. Aceste activități de cooperare educație - întreprinderi sunt de natură relațională și 
includ proiectarea și furnizarea în comun a programelor de studii, învățarea pe tot parcursul 
vieții, stagii de practică pentru studenți etc. Pentru instituțiile de învățământ superior, este 
dificil să decupleze cooperarea în domeniul cercetării și în cel al educației, deoarece 
activitățile de educație pot sta la baza celor de cercetare, astfel încât acestea ar trebui să fie 
studiate și reglementate în comun (CE, 2018). 

În Republica Moldova, toate grupurile de părți interesate par să nu înțeleagă valoarea pe 
care cooperarea dintre știință și mediul de afaceri o poate aduce pentru ei, pentru alții 
sau pentru societate în termeni concreți. Lipsa modelelor sau a ‘campionilor’ colaborării nu 
face decât să exacerbeze această problemă. Nu există termeni comuni pentru a se referi la 
activitățile de cooperare dintre știință și mediul de afaceri. Atunci când vorbeau despre acest 
lucru, părțile interesate intervievate păreau să se concentreze asupra unei activități sau a 
unor seturi restrânse de activități pe care le desfășurau, iar activitățile de educație abia dacă 
au fost menționate. 

Nu există un cadru comun tuturor părților interesate care să includă toate activitățile de 
cooperare și relațiile acestora într-un ecosistem. Această lipsă de înțelegere și de limbaj 
comun conduce la confuzie și la lipsa de transparență, de interes și de prioritizare a acestui 
subiect în agendele lor respective. 

Pe scurt, principalele provocări sunt: 

• Actorii din ecosistem nu recunosc pe deplin valoarea cooperării dintre știință și mediul 
de afaceri pentru ei înșiși sau pentru societate și nu au exemple de succes pe care să le 
urmeze. Acest lucru duce la o lipsă de interes pentru colaborare din partea actorilor din 
triplu helix și la o lipsă de prioritizare a activităților de colaborare. 

• Nu există un cadru comun pentru relațiile dintre știință și afaceri în Republica Moldova, 
inclusiv nu există termeni sau concepte comune pentru a vorbi despre activitățile de 
cooperare. Acest lucru duce la confuzie, la o lipsă de concentrare și coeziune și la o lipsă 
de măsurare transparentă a activităților de cooperare, care sunt esențiale pentru 
gestionarea acestora. 

5.2.2. Recomandări de politici 

Pentru a aborda aceste provocări, sugerăm următoarele:  

RECOMANDAREA 10: Alinierea deliberată și strategică a abordărilor și 
promovarea valorilor cooperării dintre știință și mediul de afaceri 

10.1: Adoptarea unui cadru comun pentru cooperarea dintre știință și mediul de 
afaceri 
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Mai multe ministere, cu contribuții din partea tuturor grupurilor de părți interesate, ar trebui 
să elaboreze și să adopte un cadru comun care să fie utilizat de către toți membrii 
ecosistemului și care să cuprindă o viziune pe termen mai lung pentru colaborare și o 
gamă mai largă de activități, inclusiv cooperarea în domeniul educației. În consecință, vor 
avea loc dialoguri mai clare și mai structurate în jurul acestui subiect, ceea ce va permite 
sinergii cu educația și gândirea pe termen lung. 

10.2: Promovarea valorii cooperării dintre știință și mediul de afaceri 

Guvernul și ANCD ar trebui să promoveze valoarea cooperării dintre știință și mediul de 
afaceri pentru fiecare dintre părțile interesate în contextul Moldovei, să sprijine modelele 
și să dezvolte campioni ai colaborării. Acest lucru va crește interesul, înțelegerea și 
motivația pentru cooperarea dintre știință și mediul de afaceri în sectorul învățământului 
superior, în industrie și în agențiile guvernamentale. 

 

Studiu de caz  : Cadre comune europene legate de cooperarea știință - mediu de 
afaceri 

Cadrul Ecosistemului de Cooperare Universitate-Întreprindere („University-Business 
Cooperation (UBC) Ecosystem Framework”) a fost dezvoltat special pentru a surprinde 
cele mai importante elemente ale ecosistemului în care are loc colaborarea dintre 
universități și industrie (în domeniile educației, cercetării și valorificării cercetării). Creat 
inițial pentru CE ca instrument de politică, dar bazat pe literatura științifică, modelul 
oferă, de asemenea, informații instructive și orientate spre proces cu privire la input-urile 
care contribuie la dezvoltarea cooperării, la o gamă completă de activități de colaborare 
care pot fi întreprinse, la output-urile, outcome-urile și la impactul care pot fi generat, 
precum și la mecanismele care pot sprijini o astfel de cooperare.  

Această figură de mai jos ilustrează o înțelegere aliniată a UBC în rândul factorilor de 
decizie politică din diferite ministere, ajutându-i să decidă cu privire la alocarea 
resurselor într-un context de intensificare a constrângerilor bugetare. Acest lucru poate 
îmbunătăți coordonarea și eficacitatea acestora. Cadrul UBC reunește, de asemenea, 
ideile sistemului complex UBC și permite o mai bună înțelegere și un acord reciproc al 
factorilor de decizie politică și al altor părți interesate de UBC30. 

 
30 Galán-Muros, V.; Davey, T. (2019) „The UBC Ecosystem: Putting together a comprehensive framework for 

university-business cooperation”. Journal of Technology Transfer, 44 (4), 1311-1346. 
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Sursa: Galan-Muros și Davey (2019). 

HEInnovate (https://www.heinnovate.eu/en) este un instrument de auto-reflecție pentru 
instituțiile de învățământ superior, dezvoltat de CE și OCDE. Domeniul său de aplicare 
este mai larg decât cooperarea dintre știință și mediul afaceri, deoarece identifică 
potențialul de inovare al unei instituții de învățământ superior și stimulează discuțiile și 
dezbaterile, precum și comparațiile în timp. Este gratuit, confidențial și disponibil în toate 
limbile UE. Guvernele din mai multe țări au realizat studii naționale în cadrul cărora 
instituțiile de învățământ superior au utilizat acest instrument, ceea ce a condus la 
obținerea unui bagaj valoros de dovezi pentru luarea deciziilor de politici. 

 

Studiu de caz 9: Cadre comune europene legate de cooperarea știință - mediu de afaceri 

5.2.3. Etape operaționale 

Pentru a stabili un cadru comun pentru cooperarea dintre știință și mediul de afaceri în 
Republica Moldova, recomandăm să se înceapă prin inițierea unui amplu proces de 
consultare în rândul unei game largi de părți interesate din învățământul superior din țară. 
Acest lucru va ajuta la clarificarea a ceea ce fiecare dintre aceștia înțelege prin cooperare 
știință - întreprinderi și prin conceptele conexe, cum ar fi inovarea sau transferul de 
cunoaștere, ce termeni sunt utilizați mai frecvent și ce actori și concepte consideră că sunt 
esențiale pentru a fi utilizate într-un cadru comun. 

După această etapă, o comisie cu reprezentanți ai MEC, ME și ANCD ar trebui să elaboreze 
un cadru de cooperare știință - întreprinderi adaptat la realitatea moldovenească, care să 
ghideze planificarea, conversațiile și acțiunile naționale în acest domeniu. Pe baza acestui 
cadru, următorul pas al comisiei este de a identifica principalele beneficii și valoarea pe care 
această cooperare o are pentru fiecare dintre părțile interesate și apoi de a identifica 
‘campioni ai cooperării’ în cadrul țării pentru a beneficia de modele care să inspire. Ca etapă 
finală, este esențială promovarea cadrului, a campionilor și a valorii cooperării printr-o 
abordare integrată de comunicare care să ajungă atât la universități/ institute, cât și la 
întreprinderi. 

https://www.heinnovate.eu/en
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Figura 13: Etape secvențiale pentru stabilirea unui cadru comun de cooperare știință - întreprinderi 

Sursa: Autorii. 

5.3. Provocarea 2: Adoptarea unui angajament strategic pentru 
cooperarea dintre știință și mediul de afaceri 

5.3.1. Lipsa angajamentului strategic 

Cooperarea dintre știință și mediul de afaceri este un fenomen complex care necesită 
angajamentul grupurilor de părți interesate la toate nivelurile, care ar putea necesita 
modificări ale legislației sau ale politicilor interne și care necesită o viziune de politici și 
managerială pe termen lung. 

Angajamentul guvernului este exprimat, în primul rând, prin legislație. În cazul Republicii 
Moldova, regulamentul din 2016 privind activitățile IMM-urilor dedică o întreagă secțiune 
(articolul 19) sprijinirii inovării și internaționalizării întreprinderilor naționale. Aceasta include 
cerința autorităților de a sprijini și/ sau simplifica colaborarea dintre IMM-uri și mediul 
academic, dezvoltarea infrastructurilor de sprijinire a inovării și a facilităților comune, precum 
și sprijinul pentru activitățile de C-D în cadrul IMM-urilor și în beneficiul acestora. 

Cu toate acestea, acest angajament este mai bine demonstrat prin angajarea de resurse și 
punerea în aplicare a activităților descrise în legislație. În acest sens, Republica Moldova are 
doar o singură politică dedicată în totalitate creșterii colaborării dintre știință și mediu de 
afaceri, gestionată de ANCD. Acest program de inovare și transfer tehnologic are un buget 
mic, oferă un timp de implementare insuficient pentru a obține rezultate și vizează doar acele 
tehnologii care sunt gata să fie transferate, în detrimentul tehnologiilor aflate în stadii 
incipiente de dezvoltare. 

Angajamentul strategic este, de asemenea, demonstrat de colaborarea mai multor ministere 
și agenții guvernamentale într-o abordare la nivelul întregului guvern. Acesta este un subiect 
care afectează mai multe părți interesate, dar în Moldova MF intervine doar la începutul 
procesului, în alocarea inițială a fondurilor. În ciuda importanței sale strategice, MAIA nu este 
coordonat cu MEC și MMPS și supervizează doar acele programe universitare sau institute 
de cercetare legate de domeniile lor de activitate. Actualul Consiliu Economic al 
Republicii Moldova este un exemplu de analizat și de la care se poate învăța. 

Recenta inițiativă de specializare inteligentă întreprinsă în Republica Moldova, cu sprijinul 
DG JRC al CE, a demonstrat angajamentul părților interesate de a elabora un plan care să 
acorde prioritate celor mai relevante domenii științifice, tehnologice și de inovare din țară. 
Aceasta reprezintă o oportunitate de a consolida cooperarea dintre știință și mediul de afaceri 
care poate stimula competitivitatea, dar trebuie să fie pusă în aplicare pe deplin și menținută. 
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Moldova a reușit să atragă cu succes ajutorul internațional pentru cooperarea dintre știință și 
mediul de afaceri (spre exemplu, Centrul Tekwill, finanțat de agențiile de cooperare ale 
Statelor Unite (USAID) și Suediei (SIDA), sau Centrul Regional de Inovare, la care au 
participat, de asemenea, USAID, SIDA și UKAID). Cu toate acestea, este necesară o mai 
bună coordonare între agențiile străine și între acestea și guvernul și sectorul privat din 
Moldova. 

Următoarele puncte rezumă provocările din acest domeniu: 

• Cooperarea dintre știință și mediul de afaceri nu pare să fie o prioritate pe agenda 
guvernului, a universităților/ institutelor de cercetare sau a întreprinderilor; 

• Există un singur program guvernamental care sprijină direct cooperarea dintre știință și 
mediul de afaceri, iar conceperea acestuia este problematică; 

• Fondurile atrase de la agențiile străine de ajutor internațional sunt utile, dar încă limitate 
și necoordonate; 

• Procesul de specializare inteligentă întreprins în prezent de Moldova este promițător, dar 
nu are un buget atașat pentru faza de implementare; 

• Resursele financiare alocate relațiilor dintre știință și mediul de afaceri (de către toți 
actorii) sunt reduse, la fel ca și timpul și eforturile investite în promovarea acestor relații. 

5.3.2. Recomandări de politici 

Pentru a adresa aceste provocări, formulăm următoarele recomandări: 

RECOMANDAREA 11: Poziționarea strategică și prioritizarea cooperării dintre 
știință și mediul de afaceri 

11.1. Stabilirea unei comisii guvernamentale strategice știință - mediu de afaceri 

Guvernul ar trebui să înființeze o comisie sau un consiliu național știință - mediu de afaceri 
- guvern transparent și de încredere, capabil să stabilească priorități și orientări, să 
promoveze subiectul, să ajungă la actori și să convină asupra acțiunilor. Acesta ar trebui 
să fie intersectorial, interministerial și prezidat de prim-ministru. Rezultatul va fi o 
prioritizare a subiectului în rândul principalilor factori de decizie, o cooperare mai coerentă 
și mai productivă și o comunicare mai fluentă, susținută de o abordare la nivelul întregului 
guvern. 

11.2: Creșterea finanțării publice a cooperării și încurajarea investițiilor private 

Este necesară creșterea (acolo unde este posibil) resurselor financiare publice dedicate 
cooperării de către MEC, ANCD, sau alte ministere și încurajarea mai multor investiții din 
partea sectorului privat. În plus, este necesară utilizarea fondurilor disponibile mai eficient 
și într-un mod mai coordonat. Acest lucru va consolida prioritizarea resurselor pentru a 
oferi o masă critică de investiții, care va permite apoi asigurarea unei stabilități și a unei 
încrederi pe termen mai lung în ecosistem. Aceasta va facilita relațiile pe termen lung, 
mobilitatea și crearea de spinout-uri - cu accent pe etapele inițiale. Aceste resurse 
financiare suplimentare ar putea proveni din ajutor extern dedicat în mod specific acestei 
cooperări și trebuie coordonate și integrate în strategia actuală. 

11.3: Prioritizarea zonelor cheie de colaborare 
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Este necesară prioritizarea domeniilor cheie de colaborare în care se vor concentra 
resursele și alinierea acestora la prioritățile naționale și la Strategia Națională de 
Specializare Inteligentă. Acest lucru va avea ca efect concentrarea activităților de 
cooperare, valorificarea finanțării existente și alinierea cooperării cu domeniile strategice 
ale țării în vederea obținerii unui impact economic și social mai mare. 

Bunele practici internaționale relevante pentru acest subiect provin din Olanda și Suedia (a 
se vedea studiul de caz 10). În plus, un exemplu din Austria (a se vedea studiul de caz 11) 
arată o perspectivă pe termen mai lung de corelare a cooperării dintre știință și mediul de 
afaceri cu prioritățile naționale. 

Studiu de caz 10: Eforturile strategice pentru triplu helix în Olanda și Suedia 

Programul „Top Sector” al guvernului olandez are ca scop promovarea inovării și a 
spiritului antreprenorial, prin implicarea triplă a universităților, industriei și guvernului. 
Colaborarea inteligentă între întreprinderi, cercetători și administrația de stat/ regională/ 
locală este promovată și sprijinită în jurul a nouă „sectoare de vârf”, care abordează 
provocări globale și locale pentru care există atât o piață de export, cât și faptul că Olanda 
este un lider în ceea ce privește produsele și serviciile care abordează aceste provocări. 
Pentru a utiliza cât mai bine resursele financiare limitate, întreprinderile, cercetătorii și 
guvernul colaborează îndeaproape în cadrul unor platforme de cooperare/ decizionale ale 
părților interesate, denumite Consorții de Top pentru Cunoaștere și Inovare (Top 
consortium for Knowledge and Innovation - TKI). 

Pentru mai multe informații, accesați: https://www.government.nl/topics/enterprise-and-innovation/encouraging-
innovation  

Paper Province este o inițiativă de cooperare regională de vârf în materie de inovare 
pentru a promova tranziția către lanțuri de valoare adăugată durabile pentru hârtie în vestul 
Suediei. Începută de șapte companii în 1999, colaborarea cuprinde triplul helix al 
universităților, industriei și guvernului pentru a avea o perspectivă pe termen lung asupra 
dezvoltării unei zone de competență distincte și de clasă mondială în jurul bioeconomiei 
forestiere. Cofinanțată cu un angajament pe zece ani din partea agenției suedeze pentru 
inovare Vinnova, colaborarea are ca scop dezvoltarea încrederii, a relațiilor și a cooperării 
între diferiți actori, ca bază pentru modernizarea unei industrii locale tradiționale. 

Pentru mai multe informații, accesați: https://paperprovince.com/en/  

Studiu de caz 10: Eforturile strategice pentru triplu helix în Olanda și Suedia 

Studiu de caz 11: Sprijin pentru cooperarea știință - industrie în Austria 

În Austria există mai multe programe de finanțare care promovează cooperarea dintre 
știință și mediul de afaceri. Cel mai important și mai proeminent este programul COMET 
„Centre de competență pentru tehnologii excelente”. 

Centrele de competență COMET efectuează cercetări de vârf, orientate spre aplicații la 
cel mai înalt nivel. Acestea activează în special în domenii de cercetare care au o 
importanță strategică pentru economia austriacă. În plus, acestea elaborează soluții 
pentru problemele cheie ale viitorului. 

Caracteristica unică a COMET este programul de cercetare elaborat în comun de actorii 
din știință și din mediul de afaceri/ industrie. Scopul final constă în crearea de noi 
competențe și în consolidarea cercetării în cooperare prin internaționalizare. 

https://www.government.nl/topics/enterprise-and-innovation/encouraging-innovation
https://www.government.nl/topics/enterprise-and-innovation/encouraging-innovation
https://paperprovince.com/en/
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COMET este finanțat de guvernul federal, de statele federale, de companiile participante 
și de organizațiile de cercetare. COMET se adresează unităților de cercetare și 
companiilor din toate sectoarele și de toate dimensiunile. 

Programul este alcătuit din trei linii principale (Centrul COMET, Proiectul COMET, Modulul 
COMET) care sunt eșalonate în ceea ce privește orientarea strategică, gradul de noutate, 
dimensiunea consorțiului, durata și intensitatea finanțării. Aceste linii sunt deschise din 
punct de vedere tematic, însă fiecare proiect trebuie să aibă un subiect clar definit. Toate 
liniile de program se caracterizează printr-un nivel ridicat de competență în cercetare și 
legături cu știința, precum și printr-o relevanță ridicată pentru sectorul întreprinderilor. 

Pentru mai multe informații, accesați: 

https://www.ffg.at/sites/default/files/allgemeine_downloads/strukturprogramme/COMET/FFG_COMET_Factsheet_EN_bf
_neu.pdf  

https://www.ffg.at/sites/default/files/allgemeine_downloads/strukturprogramme/COMET/Programmdokument_COMET_2
02009_EN_V2.pdf   
 
https://www.ffg.at/sites/default/files/allgemeine_downloads/strukturprogramme/COMET/Enhancement_next_generation_
CompetenceCentreProgrammes.pdf   

Studiu de caz 11: Sprijin pentru cooperarea știință - industrie în Austria 

5.3.3. Etape operaționale 

Pentru a înființa o comisie știință - întreprinderi - guvern, recomandăm un proces în cinci 
etape, care începe prin analizarea funcțiilor și caracteristicilor unor comisii similare dintr-un 
set de țări diferite. Acest lucru poate fi realizat de un grup operativ de consilieri din cadrul 
ANCD, MEC sau orice alt minister implicat. Ca o a doua etapă, toți miniștrii trebuie să fie 
conștienți, implicați și angajați în această comisie. Pentru a asigura eficiența, în mod ideal, 
comisia se bazează și pe sprijinul prim-ministrului, în subordinea căruia ar fi de preferat să 
se afle. 

La selectarea reprezentanților pentru comisie, este esențial să se asigure o reprezentare 
echitabilă în cvadruplu-helix. Ca o etapă finală, grupul operativ ar trebui să stabilească 
competențele comisiei în coordonare cu ministerele și funcționarea operațională a acesteia 
(frecvența și durata reuniunilor, procesele decizionale etc.) și să le comunice în mod clar. 

 

 

Figura 14: Etape secvențiale pentru stabilirea unei comisii guvernamentale strategice știință - mediu de afaceri  

Sursa: Autorii. 

 

https://www.ffg.at/sites/default/files/allgemeine_downloads/strukturprogramme/COMET/FFG_COMET_Factsheet_EN_bf_neu.pdf
https://www.ffg.at/sites/default/files/allgemeine_downloads/strukturprogramme/COMET/FFG_COMET_Factsheet_EN_bf_neu.pdf
https://www.ffg.at/sites/default/files/allgemeine_downloads/strukturprogramme/COMET/Programmdokument_COMET_202009_EN_V2.pdf
https://www.ffg.at/sites/default/files/allgemeine_downloads/strukturprogramme/COMET/Programmdokument_COMET_202009_EN_V2.pdf
https://www.ffg.at/sites/default/files/allgemeine_downloads/strukturprogramme/COMET/Enhancement_next_generation_CompetenceCentreProgrammes.pdf
https://www.ffg.at/sites/default/files/allgemeine_downloads/strukturprogramme/COMET/Enhancement_next_generation_CompetenceCentreProgrammes.pdf
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5.4. Provocarea 3: Construirea masei critice și a capacității de absorbție 

5.4.1. Masă critică în cercetare și capacitate de absorbție industrială scăzute 

Un ecosistem pe deplin funcțional necesită participarea activă a unei serii de părți interesate. 
În ceea ce privește partea științifică, aceasta implică instituții de învățământ superior și 
institute/ centre de cercetare cu o capacitate de cercetare suficientă. Această cercetare ar 
trebui să fie de natură aplicată și să fie aliniată la nevoile economiei și ale societății. În ceea 
ce privește industria, sunt necesare mai multe întreprinderi cu o capacitate de absorbție 
suficientă pentru a identifica, asimila și integra rezultatele cercetării din universități și institute 
de cercetare. De obicei, întreprinderile își sporesc capacitatea de absorbție dacă au angajați 
inovatori, cu un nivel de educație ridicat, care activează în sectoare sofisticate și cu valoare 
adăugată mare. 

Nivelurile de cercetare în Republica Moldova sunt scăzute (detalii în tema 1) și majoritatea 
cercetărilor nu sunt planificate sau concepute ținând cont de nevoile sociale sau economice. 
Chiar dacă strategia națională de CD stabilește cercetarea în beneficiul IMM-urilor ca obiectiv 
prioritar, în țară există doar câteva institute care au rezultate remarcabile în domeniul 
cercetării (spre exemplu, Universitatea de Stat din Moldova) sau care au fost create sau 
aliniate ulterior la nevoile regionale sau naționale (spre exemplu, Universitatea Tehnică din 
Moldova). 

Mediul de afaceri din Republica Moldova este compus în cea mai mare parte din IMM-uri 
(98,6%), peste o treime dintre acestea activând în domeniul comerțului (Biroul Național de 
Statistică, 2019). Doar 18% dintre întreprinderile cu cel puțin zece angajați au raportat 
desfășurarea unei activități inovatoare (o scădere cu 10% față de perioada 2015-2016). 
Aproximativ jumătate (52%) dintre aceste întreprinderi inovatoare se află în industrie (în 
principal în producție), iar cealaltă jumătate în sectorul serviciilor (în special în comerțul cu 
ridicata) (Biroul Național de Statistică, 2019). 

Majoritatea întreprinderilor moldovenești au o capacitate scăzută de absorbție a cercetării, 
deoarece activează în sectoare tradiționale, sunt mici, angajații lor sunt slab educați, nivelul 
lor de inovare este scăzut (creșterea companiilor inovatoare se situează pe locul 129 din 141 
de țări în Indicele Competitivității Globale), iar accesul acestora la finanțare este limitat, 
printre alte probleme (Banca Mondială, 2021). Cele mai sofisticate întreprinderi din Moldova 
sunt companiile cu capital străin (71%), care sunt, de asemenea, mai productive și plătesc  
salarii mai mari (59%) decât companiile moldovenești (Walter et al., 2017). Cu toate acestea, 
unitățile lor de producție fac adesea parte din lanțurile de valoare adăugată internaționale ale 
firmelor-mamă, iar acestea exportă cea mai mare parte a produselor lor. 

În unele cazuri, există o nepotrivire în ceea ce privește masa critică și punctele forte din 
industrie și cercetare. Spre exemplu, TIC contribuie cu aproximativ 11% la PIB-ul 
moldovenesc, este unul dintre sectoarele prioritare ale guvernului și dă semne de dinamism. 
Cu toate acestea, doar trei din cele 28 de universități din țară sunt actori importanți în 
ecosistemul de inovare tehnologică și antreprenoriat. 

Provocarea constă în mod clar într-o masă critică de cercetare aplicativă insuficientă (o sursă 
principală de activități de cooperare și de comercializare) și în lipsa unor întreprinderi 
inovatoare cu capacitate de absorbție: 

• Activitatea de cercetare și rezultatele universităților/ institutelor de cercetare (tema 1) 
sunt insuficiente și nu sunt realizate cu scopul de a fi comercializate. În consecință, foarte 
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puține cercetări sunt în prezent aliniate la nevoile pieței și, prin urmare, au un potențial 
comercial limitat. 

• Cele mai multe întreprinderi din Moldova sunt IMM-uri din sectoare tradiționale și cu 
abordări tradiționale de management, ceea ce determină un interes redus pentru 
cooperarea cu știința și o capacitate de absorbție foarte limitată (capacitatea de a 
identifica, asimila, transforma și utiliza cunoștințe, cercetări și practici externe). 

5.4.2. Recomandări de politici 

Pentru a aborda aceste provocări, propunem următoarele două recomandări: 

RECOMANDAREA 12: Instruirea persoanelor interesate și încurajarea 
parteneriatelor în faze inițiale 

12.1: Cofinanțarea parteneriatelor în faze inițiale și instruirea cercetătorilor 

MEC și ANCD ar trebui să instruiască cercetătorii într-un mod inovator de a lucra cu mediul 
de afaceri și pentru a dezvolta o mentalitate antreprenorială și inovatoare. De asemenea, 
acestea ar trebui să stimuleze universitățile să implice mai devreme mediul de afaceri prin 
cofinanțarea parteneriatelor de cercetare în faza incipientă, asigurând astfel o mai bună 
aliniere a cercetării la nevoile mediului de afaceri. Acest lucru ar putea fi realizat prin 
alocarea de resurse și prin punerea în aplicare a unora dintre activitățile menționate în 
reglementările din 2016 care privesc activitățile legate de știință ale IMM-urilor. 

12.2: Instruirea oamenilor de afaceri în inovarea știință - mediu de afaceri 

ME, MEC și ANCD ar trebui să promoveze beneficiile inovării bazate pe cercetare în rândul 
întreprinderilor și să instruiască oamenii de afaceri cu privire la modul în care pot identifica 
și integra cunoștințele și tehnologiile provenite de la universități/ institutele de cercetare. 
Acest lucru le va spori interesul pentru colaborare și capacitatea de absorbție. Formarea 
ar trebui să fie inovatoare, foarte practică, cu o conexiune directă cu activitățile acestora 
și să includă instrumente de bază pentru a îi ajuta să aplice cunoștințele dobândite.  

 
Bunele practici pentru acest subiect provin din Irlanda și România. 

Studiu de caz 12: Programul Vouchere de Inovare din Irlanda 

Guvernul irlandez, prin intermediul agenției Enterprise Ireland, a demarat în 2018 
programul de vouchere pentru inovare pentru a intensifica legăturile dintre IMM-urile 
irlandeze și instituțiile publice de învățământ superior și organismele publice de cercetare. 
IMM-urilor li se oferă vouchere în valoare de 5.000 de euro pentru a explora o anumită 
oportunitate de afaceri sau o problemă cu un furnizor de cunoaștere înregistrat, la alegerea 
lor. Acesta ar putea fi, de asemenea, începutul unor interacțiuni din ce în ce mai 
semnificative între acești actori. Rezultatele programului au fost pozitive, întrucât 97% 
dintre IMM-uri l-ar recomanda, iar cifrele de afaceri ale companiilor au crescut cu 11,83 de 
euro pentru fiecare 1 euro de investiție din partea Enterprise Ireland. 

Pentru mai multe informații, accesați: https://www.enterprise-ireland.com/en/research-innovation/companies/collaborate-
with-companies-research-institutes/innovation-voucher.shortcut.html 

Studiu de caz 12: Programul Vouchere de Inovare din Irlanda 

https://www.enterprise-ireland.com/en/research-innovation/companies/collaborate-with-companies-research-institutes/innovation-voucher.shortcut.html
https://www.enterprise-ireland.com/en/research-innovation/companies/collaborate-with-companies-research-institutes/innovation-voucher.shortcut.html
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Studiu de caz 13: Schema Vouchere de Inovare din România 

În România, schema de vouchere pentru inovare a fost concepută ca un instrument agil 
pentru a ajuta IMM-urile să răspundă provocărilor prin utilizarea cercetării și a furnizorilor 
de cunoaștere, cu scopul final de a crea un avantaj competitiv bazat pe inovare. Lansată 
în 2012 sub forma unui apel deschis continuu, aceasta utilizează un voucher comun. 
Finanțarea este de până la 10.000 de euro pentru o perioadă maximă de șase luni. Viteza 
de evaluare și aprobare, urmată de un proces ușor de aplicare online, au făcut din această 
schemă unul dintre cele mai populare instrumente de finanțare mică din ecosistemul de 
inovare din România. 

Agenția Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și 
Inovării - UEFISCDI implementează schema de vouchere pentru inovare la nivel național. 
Contribuțiile naționale și internaționale au condus la noi utilizări specializate ale schemei, 
cu vouchere specifice pentru proprietate intelectuală și pentru utilizarea serviciilor științifice 
și tehnologice furnizate de infrastructurile publice de cercetare. 

Lecțiile învățate în urma implementării schemei de vouchere pentru inovare în România 
sunt următoarele: 

1. Pentru a fi eficient, sistemul ar trebui să reflecte stadiul dezvoltării economice 
regionale, prioritățile sectoriale (alinierea la prioritățile de specializare inteligentă), 
structurile industriale și economice; 

2. Pentru a evita un potențial conflict de interese, schema ar trebui să fie administrată 
direct de o agenție publică (și nu de o universitate); 

3. Schema necesită ca agenția publică responsabilă de program să aibă o capacitate de 
implementare ridicată - gestionarea unui număr mare de cereri și un timp scurt de 
contractare; 

4. Procesul de depunere a cererilor ar trebui să fie simplu și ușor de parcurs, iar procesul 
de evaluare bine adaptat, având în vedere bugetul mic oferit de voucher, numărul de 
cereri și contractarea rapidă. 

Studiu de caz 13: Schema Vouchere de Inovare din România 

5.4.3. Etape operaționale 

Pentru punerea în aplicare a unei serii de cursuri de formare pentru cadrele universitare și 
oamenii de afaceri privind cooperarea dintre știință și industrie, recomandăm un proces în 
cinci etape. Este esențial să se înceapă prin identificarea cunoștințelor și a competențelor 
tehnice sau transversale de care ambele grupuri au nevoie în legătură cu acest subiect. Acest 
lucru poate fi realizat ca o co-creare a grupurilor de experți naționali și internaționali, a 
cadrelor universitare și a oamenilor de afaceri. Ca o a doua etapă, acest grup ar trebui să 
stabilească principalele obiective ale formării pentru ambele grupuri pe termen scurt și lung. 
Apoi, să se elaboreze un set de materiale de formare care să poată fi combinate (on-line și 
off-line), bazate pe metodologii active și practice și, dacă este posibil, care să includă 
mentorat individual. 

După faza de proiectare și pe baza resurselor disponibile, reprezentanții MEC, ANCD și ME 
ar trebui să selecteze numărul și profilul specific al cadrelor universitare și al oamenilor de 
afaceri care urmează să fie instruiți, pe baza impactului potențial al acestei instruiri. Pasul 
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final este acela de a derula programul de formare și de a monitoriza performanța și impactul 
acestuia pentru a face ajustări pentru sesiunile viitoare. 

 

Figura 15: Etape secvențiale pentru instruirea personalului academic și a oamenilor de afaceri 

Sursa: Autorii. 

5.5. Provocarea 4: Creșterea gradului de conștientizare și intensificarea 
relațiilor între actorii din cercetare și mediul de afaceri 

5.5.1. Lipsa de conștientizare și de legături între actorii din cercetare și cei din mediul de 
afaceri 

Chiar dacă există masa critică și capacitatea de absorbție, interacțiunile dintre părțile 
interesate sunt încă necesare pentru a forma un ecosistem. O barieră în cooperare 
identificată în țările europene este lipsa de conștientizare cu privire la cine sunt celelalte părți 
interesate, ce fac acestea, ce priorități au și unde se află potențialul de colaborare (Davey et 
al., 2018). 

Părțile interesate din Republica Moldova au anumite cunoștințe despre cine sunt ceilalți actori 
din ecosistemul lor, dar cunoștințe foarte limitate despre activitățile, interesele și domeniile în 
care ar putea coopera. Acest lucru împiedică cooperarea dintre cercetare și mediul de 
afaceri. În plus, cunoștințele sunt concentrate pe ecosistemul local, dar există o cunoaștere 
redusă a ceea ce se întâmplă în alte orașe ale țării, ceea ce împiedică construirea unui 
ecosistem național. 

În Moldova nu există o tradiție de cooperare între cercetare și industrie. Reprezentanții 
apreciază gradul de colaborare în cadrul organizațiilor lor ca fiind unul mediu spre mic, ceea 
ce arată că există un spațiu considerabil de îmbunătățire. Lipsa colaborării dintre știință și 
mediul de afaceri este confirmată de scorurile indicelui competitivității globale (colaborări 
între mai multe părți interesate - 120/141), precum și de scorurile indicelui global al inovării 
(colaborări între universități și industrie - 116/131 și conexiuni în inovare - 122/131). Doar unii 
actori, cum ar fi Universitatea Tehnică, sunt bine conectați în ecosistemul lor. 

Întreprinderile din Republica Moldova menționează că, atunci când cooperează cu alte 
organizații, de obicei o fac cu alte întreprinderi și nu cu universități sau institute de cercetare. 
Inovarea în mediul de afaceri din Republica Moldova este redusă și doar 6% dintre 
întreprinderile care inovează în ceea ce privește produsele, serviciile și procesele 
menționează că, pentru a face acest lucru, cooperează cu instituții de cercetare sau 
universități (Biroul Național de Statistică, 2019). În afară de lipsa de conștientizare, 
întreprinderile nu văd clar beneficiile pe care le pot obține din această cooperare. 
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Relațiile de succes se bazează pe încredere și angajament, iar acestea au nevoie de mult 
timp pentru a se dezvolta. Deoarece majoritatea părților interesate din Republica Moldova nu 
au timp și spațiu pentru a se întâlni (spre exemplu, spații de lucru comune, evenimente de 
relaționare etc.), acestea nu pot dezvolta relații personale, care ar putea sta la baza unor 
viitoare activități de cooperare. Aceste activități încep să se desfășoare abia în locuri precum 
Centrul Tekwill din Cahul sau Centrul de Excelență în domeniul TIC de la Universitatea de 
Stat din Comrat, iar majoritatea părților interesate din Moldova nu sunt pregătite să 
întreprindă proiecte mari. Cu toate acestea, a face primul pas și a coopera chiar și într-un 
proiect mic este esențial, deoarece părțile interesate care cooperează într-o activitate au 
tendința de a participa la altele și de a intensifica în timp cooperarea (Davey et al, 2018). 

Pentru a rezuma o provocare legată de acest subiect, aceasta se referă la o lipsă de 
conștientizare și a unor relații stabilite între părțile interesate din domeniul științei și cel al 
afacerilor: 

• Majoritatea actorilor (universități, institute de cercetare, întreprinderi, agenții 
guvernamentale) nu știu cine sunt ceilalți actori din ecosistem, ce oferă aceștia și cum 
să îi contacteze și să inițieze legături; 

• Doar câțiva actori au avut experiențe de cooperare; 

• Există foarte puține locuri în care cercetătorii și oamenii de afaceri se pot întâlni și pot 
relaționa; 

• Cele mai multe întreprinderi nu văd universitățile și institutele de cercetare ca pe niște 
potențiali parteneri de colaborare; 

• Nivelurile de încredere în ecosistem sunt scăzute. 

5.5.2. Recomandări de politici 

Pentru a aborda aceste provocări, propunem următoarele: 

RECOMANDAREA 13: Identificarea și facilitarea relațiilor potențiale dintre știință și 
mediul de afaceri 

13.1: Maparea și evaluarea ecosistemului național pentru identificarea 
potențialelor parteneriate 

MEC, sprijinit de reprezentanți ai altor ministere și de ANCD, ar trebui să mapeze principalii 
actori din ecosistemul național (cine sunt, cine trebuie contactat), să le evalueze 
capacitățile (ce oferă, cu cine lucrează), să disemineze informațiile pe scară largă și să 
identifice potențialele potriviri sau oportunități de colaborare. Aceste informații de 
încredere și ușor accesibile vor conduce la o mai mare claritate cu privire la potențialii 
colaboratori, capacitățile acestora, relațiile existente și punctele de contact inițiale. 

13.2: Crearea condițiilor de timp și spațiu pentru interacțiuni eficiente între știință 
și mediul de afaceri 

Este necesară crearea condițiilor de timp și spațiu (spre exemplu, evenimente de 
relaționare, evenimente de tip speed dating, concursuri de prezentare de proiecte științifice 
sau antreprenoriale, sesiuni de brainstorming, conferințe) în care oamenii de știință și 
oamenii de afaceri să se cunoască și să petreacă timp împreună. Acest lucru va facilita 
stabilirea și dezvoltarea unor relații informale bazate pe încredere și angajament, care vor 
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sta probabil la baza activităților formale de colaborare. Aceste evenimente ar putea fi 
organizate de universități/ centre de cercetare pentru a își prezenta cercetările, de 
camerele de comerț sau de asociațiile de afaceri pentru sectoare specifice, de către 
guvern pentru a promova cooperarea în industrii strategice (spre exemplu, agricultura), 
pentru tehnologii cheie (spre exemplu, inteligența artificială), sau pentru o anumită regiune 
(spre exemplu, Nord). Evenimentele pot fi organizate de asemenea în comun în orice 
combinație a acestora. 

13.3: Designul și cofinanțarea de proiecte pentru a iniția și testa conexiuni 

Sunt necesari pași mici: designul (și cofinanțarea) de proiecte cu buget și angajament 
reduse pentru a iniția și testa acorduri de colaborare ca bază pentru stabilirea de relații. 
Această inițiativă le oferă partenerilor posibilitatea de a ‘testa’ potențiale parteneriate cu 
un risc scăzut și care pot evolua către proiecte mai complexe și mai mari. 

Bunele practici asociate acestui subiect provin din Suedia și Germania. Cu toate acestea, 
condițiile exacte de acces și obligațiile care revin beneficiarilor de finanțare variază. 

Studiu de caz 14: Creșterea gradului de conștientizare și inițierea de relații între 
părțile interesate în Suedia și Germania 

Dezvoltată inițial de Universitatea din Uppsala, Ziua de Întâlnire Academie - Industrie 
(AIMday) este un concept simplu și ușor de implementat pentru a promova colaborarea și 
pentru a aduce împreună sectorul public, sectorul privat și cercetătorii din universități 
pentru a discuta întrebări trimise prin reprezentanți. Prin structura „o întrebare, o oră, un 
grup de experți”, AIMday creează un forum de discuții în care atât reprezentanții din 
industrie, cât și cercetătorii din universități își pot transforma cunoștințele în ceva util și, în 
același timp, își pot dezvolta relațiile universitate - industrie.  

Pentru mai multe informații, accesați: https://aimday.se/  

Creat de Camera de Comerț și Industrie Potsdam în 2006, „PerspektivWechsel” 
(schimbarea perspectivei) are ca scop apropierea dintre industrie și știință pentru a obține 
sinergii prin colaborarea în materie de mobilitate profesională între universități și 
întreprinderi. Pentru a atinge acest obiectiv, programul plasează cadrele universitare și 
oamenii de afaceri în viața profesională a celuilalt timp de o singură zi lucrătoare. Ca 
urmare, aceștia dobândesc o mai bună înțelegere a cerințelor și așteptărilor celeilalte 
persoane, precum și contacte. Acesta poate fi un punct de plecare pentru activități 
ulterioare, cum ar fi: consultanță, activități comune de cercetare, stagii de practică sau 
teze ale studenților. 

Pentru mai multe informații, accesați: https://ub-cooperation.eu/pdf/cases/W_Case_Study_Perspektivwechsel.pdf  

Studiu de caz 14: Creșterea gradului de conștientizare și inițierea de relații între părțile interesate în Suedia și Germania 

5.5.3. Etape operaționale 

Pentru a concepe inițiative pentru relațiile dintre știință și mediul de afaceri, este prezentată 
o abordare generală în cinci etape. Prima etapă constă în reunirea reprezentanților din 
universități, întreprinderi, ME și MEC într-un grup de lucru sau comitet special, care ar stabili 
condițiile și caracteristicile inițiativei, luând în considerare bugetul redus, un proces în mai 
multe etape și domenii prioritare naționale sau regionale specifice. 

După faza de proiectare, ar trebui să se deschidă un apel public care să ofere o mică 
finanțare inițială pentru mai multe alianțe de universități și întreprinderi cu obiective comune. 
Acestea vor desfășura prima etapă a procesului timp de aproximativ un an, iar progresul lor 

https://aimday.se/
https://ub-cooperation.eu/pdf/cases/W_Case_Study_Perspektivwechsel.pdf
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ar trebui monitorizat pe parcursul primei etape. Finanțarea ar trebui să continue numai dacă 
obiectivele sunt îndeplinite la sfârșitul primei etape și dacă planul participanților pentru a doua 
etapă este solid. Procesul de monitorizare ar trebui să se repete după fiecare dintre etape. 

 

Figura 16: Etape secvențiale pentru designul de inițiative privind relațiile știință - mediu de afaceri 

Sura: Autorii. 

5.6. Provocarea 5: Stabilirea unor mecanisme de sprijin și a rutelor de 
cooperare între știință și mediu de afaceri 

5.6.1. Mecanisme de sprijin insuficiente pentru cooperare între știință și mediul de 
afaceri 

Cooperarea dintre știință și mediul de afaceri nu apare în mod natural într-un cadru în care 
nu există tradiție sau sprijin specific. În acest context, mecanismele de sprijin sunt măsuri de 
dezvoltare și administrare a cooperării dintre știință și mediul de afaceri, puse în aplicare 
pentru a crea condiții favorabile în care cooperarea poate prospera și poate aduce beneficii 
societății (Galán-Muros et al., 2017). Căile clare care specifică etapele și ghidează acțiunile 
tuturor părților interesate implicate reprezintă o altă cerință. 

Unele mecanisme de sprijin și rute pot fi stabilite în cadrul universităților/ institutelor de 
cercetare, dacă acestea dispun de suficiente resurse, cunoaștere și masă critică. Cu toate 
acestea, guvernul poate și ar trebui să sprijine universitățile/ institutele de cercetare în 
dezvoltarea acestor mecanisme de sprijin și rute de colaborare. 

Universitățile/ institutele de cercetare pot dezvolta mecanisme strategice, care să 
demonstreze un angajament pe termen lung, la nivel înalt, din partea managerilor 
organizaționali. Acest lucru poate fi tradus în mecanisme strategice documentate, cum ar fi 
o misiune, o viziune, o politică internă sau orice alt document strategic care reflectă sprijinul 
instituțional pentru cooperarea dintre știință și mediul afaceri. Mecanismele strategice de 
implementare le execută pe cele documentate prin angajarea de resurse și prin includerea 
de stimulente pentru cooperarea dintre știință și mediul de afaceri. 

Majoritatea universităților/ institutelor de cercetare din Republica Moldova nu dispun de astfel 
de mecanisme strategice. Spre exemplu, doar Universitatea de Stat din Moldova raportează 
că dispune de o politică internă de proprietate intelectuală care să reglementeze proprietatea 
și împărțirea beneficiilor cu autorii brevetelor. În restul instituțiilor publice de cercetare, autorii 
dețin proprietatea intelectuală generată de activitățile lor de cercetare finanțate de la bugetul 
de stat și pot utiliza la discreția lor veniturile obținute din comercializarea acesteia. 
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Majoritatea universităților/ institutelor de cercetare din Moldova nu au un oficiu/ funcție de 
transfer tehnologic, cercetătorii fiind singurii responsabili de comercializarea rezultatelor lor. 
Spinoff-urile și startup-urile care generate de rezultatele cercetării nu sunt un fenomen larg 
răspândit și nu există politici care să le reglementeze și nici mecanisme de finanțare dedicate. 
Cu ani în urmă, au fost propuse un proiect de cadru juridic privind capitalul de risc și un 
document conceptual privind investitorii business angels, dar acestea așteaptă încă să fie 
aprobate. În țară există o singură rețea de business angels și nu sunt înregistrate încă fonduri 
locale cu capital de risc. 

Universitățile/ institutele de cercetare pot înființa, de asemenea, incubatoare pentru a 
promova crearea și dezvoltarea de spinoff-uri de către cadrele universitare și chiar 
acceleratoare. În 2018, ME a adoptat un nou regulament privind parcurile S-T și 
incubatoarele de inovare, acordând dreptul de a înființa facilități de infrastructură de inovare 
pentru entitățile publice, deși fără stimulente fiscale. De asemenea, a fost adăugat un nou 
capitol privind evaluarea activității parcurilor S-T și a incubatoarelor de inovare. Legea 
specifică modul în care ar trebui să fie finanțate noile parcuri S-T și/ sau infrastructura 
incubatoarelor de inovare, precum și proiectele (de inovare sau de transfer tehnologic) pe 
care acestea le susțin. Aceasta prevede un fond de dezvoltare care să se bazeze pe 
randamentele produselor/ serviciilor/ investitorilor care rezultă direct din activitățile sprijinite 
în cadrul parcului/ incubatorului. Nu se are în vedere nicio finanțare publică directă per se. 

Abordarea acestor parcuri și incubatoare este tradițională; nu există ‘condiții stimulative’ 
pentru administratorii și rezidenții prevăzuți în noul cadru juridic, iar entitățile existente nu au 
reușit să își extindă gama de servicii cu valoare adăugată. Astfel, s-ar putea concluziona că 
funcționarea parcurilor și a incubatoarelor trebuie revizuită. 

În prezent, în Republica Moldova funcționează în mod oficial un parc S-T (Academica) și opt 
incubatoare de inovare. În februarie 2021, Comitetul Interdepartamental a confirmat faptul că 
parcurile S-T și incubatoarele nu îndeplinesc așteptările inițiale. Patru incubatoare încă 
funcționează:  Inventica (Universitatea de Stat din Moldova), IT4BA (Academia de Studii 
Economice), Politehnica (Universitatea Tehnică din Moldova) și Innocenter (Universitatea de 
Stat din Comrat) și au doar o mână de rezidenți fiecare (Comitetul Interdepartamental, 2021). 

Intermediarii sau organizațiile intermediare sunt considerate un mecanism foarte eficient de 
conectare a universităților/ institutelor de cercetare și a întreprinderilor. Cu toate acestea, nu 
există intermediari/ brokeri de tehnologie responsabili de identificarea cererii de inovare din 
partea întreprinderilor locale și de direcționarea acestora către organizația națională de C-I 
relevantă sau către surse internaționale, cum ar fi Enterprise Europe Network (Moldova face 
parte din aceasta). 

Aceste mecanisme ar trebui să fie simple, eficiente și conduse de profesioniști. În Moldova, 
acolo unde există aceste mecanisme, părțile interesate raportează că acestea sunt extrem 
de birocratice și ineficiente. 

Pentru a rezuma provocările discutate mai sus, mecanismele de sprijin pentru cooperarea 
dintre cercetare și întreprinderi sunt insuficiente și nu există rute de cooperare: 

• În sistem există puțini intermediari (boundary-spanning agents), iar rolurile acestora nu 
sunt profesionalizate sau promovate; 

• Există puține sau nu există deloc stimulente pentru ca universitățile/ centrele de 
cercetare sau întreprinderile să își dezvolte sau să își intensifice colaborarea; 
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• Există un număr foarte limitat de procese/ rute de cooperare (spre exemplu, pentru 
cercetare, mobilitate, spin-off, comercializare) stabilite de guvern și/ sau organizații, iar 
cele existente sunt neclare și birocratice. 

5.6.2. Recomandări de politici 

Pentru a aborda aceste provocări, propunem următoarele recomandări: 

RECOMANDAREA 14: Stabilirea sprijinului cheie necesar pentru ca relațiile dintre 
știință și mediul de afaceri să prospere 

14.1. Formarea intermediarilor și promovarea relaționării acestora 

Este necesară formarea actualilor „agenți de depășire a granițelor” (boundary-spanning 
agents) prin dotarea acestora cu un set de instrumente și prin promovarea relaționării. 
Aceștia pot face parte din universități, întreprinderi și/ sau organizații intermediare. Astfel, 
vor rezulta intermediari profesioniști și bine echipați, care vor reuni mai eficient cercetătorii 
și oamenii de afaceri, precum și contacte în cadrul organizațiilor care pot asigura legătura 
între colegii lor și părțile interesate externe. 

14.2. Stabilirea unui set de stimulente pentru persoane interesate din știință și 
mediu de afaceri 

Este necesară stabilirea unui set de stimulente pentru universități/ institute de cercetare 
(spre exemplu, legate de evaluarea și promovarea cercetătorilor) și pentru întreprinderi 
(spre exemplu, legate de deduceri fiscale sau de finanțări complementare) pentru a începe 
și dezvolta cooperarea. Acest lucru va crea situații avantajoase pentru toți, în care toate 
părțile interesate sunt motivate să participe, deoarece câștigă ceva din cooperare. 

14.3. Crearea și diseminarea rutelor pentru diferite tipuri de cooperare 

Este necesară conceperea și diseminarea unor rute clare și simple pentru diferitele 
activități de cooperare (spre exemplu, colaborarea în domeniul cercetării, antreprenoriatul 
academic, comercializarea cercetării etc.), cu etape, cerințe și termene bine definite. Acest 
lucru va reduce incertitudinea pentru cei dornici să coopereze, va minimiza birocrația și va 
accelera progresul. 

Bunele practici relevante pentru acest subiect provin din eforturile mai ample ale CE, precum 
și din Spania. 

Studiu de caz 15: Formarea intermediarilor la nivel european și evaluarea 
transferului de tehnologie pentru promovarea academică în Spania 

În 2020, CE a finanțat proiectarea și pilotarea programului Spanning Boundaries. Acest 
program de formare specializat se adresează persoanelor care activează în sensul 
eliminării barierele dintre mediul academic și industrie, inclusiv cadrelor universitare, 
profesioniștilor din domeniul transferului de cunoaștere și oamenilor de afaceri. Programul, 
cu o durată de șase luni, este conceput pentru a dezvolta competențele și cunoștințele de 
colaborare ale individului, dezvoltând în același timp propriul proiect cheie universitate - 
industrie și construind o rețea internațională pentru a promova colaborarea 
transfrontalieră. Programul contribuie la profesionalizarea unor locuri de muncă pentru 
care există puține cursuri de formare profesională. 

Agenția Națională Spaniolă pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ANECA) 
consideră transferul de cunoaștere ca fiind un domeniu supus evaluării, alături de predare 
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și cercetare, în care cadrele universitare primesc ‘puncte’ importante pentru o evaluare 
pozitivă a carierei și pentru promovare. Acesta include transferul prin intermediul 
cercetătorilor care se formează în competențe antreprenoriale, participarea la proiecte de 
cercetare cu industria, numărul de brevete obținute, redevențele provenite din 
comercializarea rezultatelor cercetării, crearea de spinoff-uri, rezultatele și activitățile de 
diseminare a cercetării etc. 

Pentru mai multe informații, accesați: https://www.spanning-boundaries.eu/ 

Studiu de caz 15: Formarea intermediarilor la nivel european și evaluarea transferului de tehnologie pentru promovarea 
academică în Spania 

5.6.3. Etape operaționale 

Pentru a stabili mecanismele de sprijin și rutele de cooperare, ar trebui să se reunească 
cadrele universitare, liderii universitari și oamenii de afaceri pentru a mapa rutele actuale 
pentru procesele de cooperare cheie și mecanismele de sprijin. Într-o a doua etapă, acestea 
ar trebui să fie analizate, în mod ideal cu sprijinul experților naționali și internaționali. Acest 
lucru va ajuta la identificarea lacunelor, a acțiunilor neclare și a etapelor nesusținute în aceste 
procese de cooperare. Pe această bază, același grup ar trebui să elaboreze un set de rute 
de cooperare sprijinite, cu etape clare pentru fiecare dintre activitățile de cooperare. În acest 
caz, combinația dintre cunoștințele de pe teren și experiența națională și internațională este 
esențială. Căile concepute ar trebui testate într-un set restrâns de instituții diverse din țară și 
ajustate (dacă este necesar) înainte de lansarea finală. 

 

Figura 17: Etape secvențiale pentru stabilirea unor mecanisme de suport și rute de cooperare 

Sura: Autorii. 

  

https://www.spanning-boundaries.eu/
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GLOSAR 

• Finanțare instituțională de bază – Cunoscută și sub numele de grant instituțional sau 
finanțare instituțională.  În general, aceasta este definită ca fiind „totalul bugetelor publice 
dintr-o anumită țară, atribuit unei organizații care desfășoară activități de cercetare 
(universitate sau organizație publică de cercetare), fără selectarea directă a proiectelor 
sau programelor de C-D și pentru care organizația are mai multă sau mai puțină libertate 
de a defini activitățile de cercetare care urmează să fie efectuate” (Van Steen, 2012). 

• Exercițiu național de selecție – Acest exercițiu este legat de alocarea finanțării 
instituționale de bază și este menit să permită identificarea de: 

− domenii de cercetare și domenii de importanță strategică pentru aspirațiile 
economice ale Republicii Moldova, pentru menținerea calității vieții cetățenilor săi și 
pentru menținerea excelenței în învățământul superior; 

− unități organizaționale în care există o masă critică pentru desfășurarea cercetării 
(personal, echipamente și instalații, traiectorie de cercetare de excelență); 

− alinierea la activitatea de cercetare internațională. 

• Criteriile de identificare a domeniilor cheie de cercetare trebuie să fie aliniate la prioritățile 
politice și economice naționale, iar specificarea acestora depășește în mare măsură 
sfera de competență a prezentului raport. Cu toate acestea, recomandăm insistent să se 
pună accentul pe aspectele legate de capacitatea domeniilor de cercetare de a contribui 
la creșterea economică, la creșterea productivității și a gradului de ocupare a forței de 
muncă. Recomandăm, de asemenea, elaborarea unui set limitat de criterii legate de 
capacitatea organizațiilor și a echipelor de a atrage fonduri europene, de numărul de 
colaborări între mediul academic și cel de afaceri, de angajarea de noi cercetători și de 
numărul de cercetători aflați la începutul carierei. 

Vă rugăm să rețineți că exercițiul de selecție - sau de stabilire a priorităților - este diferit 
de evaluarea recurentă (a se vedea mai jos). 

• Finanțare competitivă pe bază de proiecte – Finanțarea proiectelor este definită ca 
fiind „bani atribuiți unui grup sau unei persoane pentru a desfășura o activitate de 
cercetare limitată în ceea ce privește domeniul de aplicare, bugetul și timpul, în mod 
normal pe baza depunerii unei propuneri de proiect care descrie activitățile de cercetare 
ce urmează să fie efectuate” (Lepori et al., 2007). Procesul de alocare este, în general, 
competitiv (deși fondurile pentru proiecte pot fi alocate și prin contracte directe). 

• Evaluare periodică – Acest exercițiu de evaluare recurent este legat de dezvoltarea 
progresivă a sistemelor de finanțare a cercetării pe bază de performanță (PRFS). PRFS 
sunt o formă de mecanisme de finanțare instituțională competitivă ce se caracterizează 
prin următoarele condiții (Hicks, 2012): 

− cercetarea trebuie să fie evaluată în universități și în alte organizații de cercetare, 
ceea ce înseamnă că sunt excluse predarea, programele de formare și alte activități; 

− trebuie să se evalueze rezultatele cercetării; 
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− distribuirea de către guvern a finanțării cercetării este influențată de rezultatele 
evaluării și depinde de acestea; și 

− trebuie să fie un sistem național. 

În acest context, exercițiul de evaluare periodică este menit să identifice, în general o 
dată la patru ani, performanța în domeniul cercetării a instituțiilor de învățământ superior 
și a altor organizații de cercetare. Rezultatele acestei evaluări ar determina apoi 
atribuirea unui procent din finanțarea instituțională. 

• Infrastructură de cercetare – „Instalații care oferă resurse și servicii pentru comunitățile 
de cercetare pentru a desfășura activități de cercetare și pentru a promova inovarea în 
domeniile lor, inclusiv resursele umane, echipamentele importante sau seturile de 
instrumente asociate; instalații legate de cunoaștere, cum ar fi colecții, arhive sau 
infrastructuri de date științifice; sisteme de calcul, rețele de comunicații și orice altă 
infrastructură de natură unică și deschisă utilizatorilor externi, esențiale pentru atingerea 
excelenței în domeniul C-I; acestea pot fi utilizate, după caz, în afara cercetării, spre 
exemplu pentru educație sau servicii publice, și pot fi cu un singur amplasament, virtuale 
sau distribuite.” (Regulamentul (UE) 2021/695 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 28 aprilie 2021 de instituire a Orizont Europa - Programul-Cadru pentru Cercetare și 
Inovare, de stabilire a normelor de participare și diseminare a acestuia și de abrogare a 
Regulamentelor (UE) nr. 1290/2013 și (UE) nr. 1291/2013 ELI: 
http://data.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj)  

• Fond dedicat pentru infrastructurii de cercetare – Fonduri rezervate în mod special 
pentru nevoile de instalare, întreținere, modernizare și funcționare a infrastructurii de 
cercetare. 

• Acces deschis la infrastructuri de cercetare – ‘Deschis’ se referă la punerea 
infrastructurii de cercetare la dispoziția utilizatorilor externi în condiții clare, transparente 
și echitabile care să asigure accesul. ‘Accesul‘ înseamnă permisiunea legitimă și 
autorizată de interacțiuni și utilizare a unei infrastructuri de cercetare, precum și a 
serviciilor acesteia. Acesta poate fi fizic, la distanță sau virtual. 
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ANEXA 1. RECOMANDĂRI PSF 2016 RELEVANTE PENTRU ACTUALUL PSF  

Recomandări PSF 2016 Stadiu în 2022 

R1. O mai bună integrare a politicii de C-I în strategia generală de politică economică 

a. O revizuire critică a tuturor documentelor 
strategice existente care abordează politica de C-I, 
în vederea creării unui set integrat, coerent și aliniat 
de priorități și măsuri de punere în aplicare. 

b. Ar trebui definite obiective SMART, cu un parcurs 
de implementare clar și un sistem transparent de 
monitorizare a evoluțiilor. 

c. Țara ar trebui să cultive un dialog structurat și 
susținut cu părțile interesate pentru a consolida 
încrederea acestora într-un set coerent de strategii 
de politici în domeniul C-I.  

• Obiectivul declarat al Strategiei Naționale de Dezvoltare (SND) „Moldova 2020” (adoptată în 2012) 
a fost de a schimba paradigma creșterii economice într-o paradigmă a dezvoltării, ceea ce implică 
necesitatea de a atrage investiții, de a dezvolta industriile de export și de a promova o societate 
bazată pe cunoaștere, inclusiv prin consolidarea activităților de C-I, inovare și transfer tehnologic 
orientate spre eficiență și competitivitate. Cu toate acestea, la sfârșitul perioadei de punere în 
aplicare, sectorul C-D a rămas deconectat de la procesul general de dezvoltare a țării.  

• Proiectul SND „Moldova 2030” (care urmează să fie adoptat de Parlament) subliniază necesitatea 
de a spori eficiența proceselor economice prin stimularea capacităților întreprinderilor de a inova și 
de a implementa inovații, inclusiv prin formarea de clustere, hub-uri și parcuri industriale, precum și 
de a stimula investițiile private în C-D. Recunoscând decalajul continuu dintre educație și C-I în 
Republica Moldova, care are un impact negativ atât asupra calității procesului de formare, cât și 
asupra cercetării, dezvoltării și inovării în general, SND include un plan de revizuire a modalităților 
de finanțare a științei pe baza performanței și de finanțare a cercetării în funcție de utilitatea 
rezultatelor sale. 

• Pentru a oferi o viziune cuprinzătoare și obiective de sprijin pentru dezvoltarea sistemului național 
de S-I, Guvernul Republicii Moldova a adoptat PNCI 2023. Acesta unifică un peisaj politic 
fragmentat, reglementat anterior de două documente strategice: Strategia de Inovare pentru 
Competitivitate 2013-2020 (elaborată de ME) și Strategia de Cercetare și Dezvoltare până în 2020 
(elaborată de AȘM). 

R2. Consolidarea percepției publice cu privire la rolul C-I 

a. Este necesar un set compact și coerent de măsuri 
pentru a asigura o mai bună înțelegere a rolului pe 
care îl are C-I pentru dezvoltarea socială și 

• În fiecare an, se organizează o zi specială a științei, care oferă organizațiilor de C-I posibilitatea de 
a își prezenta activitățile și rezultatele. Evenimentul „Noaptea cercetătorilor” este, de asemenea, 
foarte popular. Mijloacele de comunicare în masă sunt utilizate pe scară largă pentru a transmite 
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Recomandări PSF 2016 Stadiu în 2022 

economică a țării, precum și sprijinul național pentru 
reformarea sistemului de C-I.  

b. Implicarea părților interesate în dialoguri 
structurate cu factorii de decizie politică, 
îmbunătățirea consultărilor publice cu privire la 
evoluțiile politicii de C-I, creșterea frecvenței 
acestora, precum și inițiativele de comunicare a 
științei sunt esențiale pentru a îmbunătăți încrederea 
societății moldovenești în sistemul de C-I și în 
capacitatea acestuia de a genera dezvoltare 
economică și creșterea calității vieții. 

mesaje către publicul larg cu privire la rolul științei (acest lucru s-a întâmplat în special în timpul 
COVID-19). 

• Pentru dialogul dintre știință și mediul de afaceri, există, de asemenea, ateliere de lucru sectoriale 
organizate în cadrul procesului de descoperire antreprenorială (parte a procesului de specializare 
inteligentă), la care participă oameni de știință și reprezentanți ai mediului de afaceri și ai societății 
civile, pentru a identifica subiecte pentru proiecte de interes reciproc. 

R4 Stabilirea unei responsabilități ministeriale pentru elaborarea politicilor și strategiilor în materie de C-I 

a. Un singur minister sau mai multe ministere ar 
trebui să își asume această responsabilitate și să fie 
redenumite în consecință. Ministerul (ministerele) ar 
trebui să dispună de resurse suficiente, inclusiv 
resurse umane, pentru a gestiona elaborarea de 
politici și strategii în domeniul C-I, precum și de o 
finanțare adecvată. 

b. Va fi nevoie de consultanță substanțială pentru 
înființarea unității/ unităților responsabile de politica 
de C-I în cadrul ministerului (ministerelor). Va fi 
necesar sprijinul din partea AȘM, inclusiv consiliere 
și, eventual, transferul de resurse umane calificate, 
precum și consiliere din partea UE și/ sau 
internațională. 

c. Această trecere la o astfel de nouă 
responsabilitate ministerială ar trebui să fie însoțită 
de crearea unei agenții executive pentru C-I. Agenția 
ar trebui să consilieze ministerul (ministerele) cu 

• Începând cu 2017, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a devenit responsabil pentru politicile 
de C-I. În august 2021, acesta a fost ulterior divizat în Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și 
Ministerul Culturii. Modul de gestionare a resurselor umane în cadrul acestei configurații rămâne o 
problemă serioasă; unitatea responsabilă are în prezent șase persoane care acoperă o gamă largă 
de subiecte. 

• Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD) a fost creată în 2018. 
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privire la elaborarea strategiei și la definirea 
priorităților tematice și de finanțare. 

R5. Concentrarea pe un set limitat de priorități de C-I 

a. Ar trebui lansat rapid un proces de identificare a 
unui set limitat de priorități naționale în materie de C-
I, care ar trebui să includă domenii în care există în 
prezent o capacitate de cercetare substanțială și/ 
sau domenii de interes național deosebit sau cu 
potențial științific, tehnologic sau economic. 

b. Este clar că este necesară o revizuire critică a 
tuturor documentelor strategice existente care 
abordează politica de C-I pentru a stabili un set de 
priorități integrate, coerente și aliniate. 

c. Ar trebui încurajat un dialog structurat și susținut 
cu părțile interesate pentru a consolida încrederea 
acestora într-un set coerent de strategii de politică în 
domeniul C-I și pentru a le face pe acestea să își 
asume aceste priorități. 

• Prioritățile strategice au fost incluse în cadrul PNCI 2023. Există cinci priorități strategice: 1) 
Sănătate; 2) Agricultură durabilă, securitate și siguranță alimentară; 3) Mediu și schimbări climatice; 
4) Provocări societale; și 5) Competitivitate economică și tehnologii inovatoare. Fiecare dintre 
acestea are mai multe direcții sau teme științifice de urmărit, care sunt considerate destul de largi și, 
prin urmare, resursele limitate sunt distribuite între o mare varietate de subiecte științifice. 

R7. Înființarea unei agenții independente de C-I în cadrul unui (unor) minister(e) 

a. Grupul de experți recunoaște necesitatea de a 
înființa o agenție independentă pentru C-I. Acesta 
sugerează ca agenția să fie subordonată unui 
minister (unor ministere) adecvat(e) față de care ar 
trebui să fie responsabilă și să raporteze. 
Subordonarea directă față de cele mai înalte instanțe 
ale guvernului este o opțiune, dar aceasta poate 
conduce la o distribuție mai puțin clară a 

• ANCD este subordonată direct Guvernului Republicii Moldova.  

• Recomandările experților au fost urmate, cu excepția faptului că agenția este responsabilă exclusiv 
de alocarea de fonduri competitive. Agenția are responsabilitate deplină și autonomie în ceea ce 
privește procesul de finanțare (alocare și selecție). S-a raportat că concursul pentru Programul de 
Stat 2020-2023 a ridicat unele întrebări cu privire la nivelul de transparență. 

• ANCD este implicată în cadrul tuturor proceselor recomandate de grupul de experți PSF, dar MEC 
are rolul principal în elaborarea și stabilirea strategiei și priorităților de C-I din Moldova. 
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responsabilităților între actori (guvernul ca atare, 
ministerul și agenția). 

b. Principalul obiectiv al agenției ar trebui să fie 
punerea în aplicare a politicii și a strategiei de C-I a 
țării. Atribuțiile sale vor include organizarea de cereri 
de propuneri pentru activități de C-I în conformitate 
cu politica națională și în limitele bugetului pentru 
finanțare instituțională și competitivă; evaluarea 
propunerilor cu sprijinul experților străini și în 
conformitate cu standardele de transparență și 
responsabilitate recunoscute la nivel internațional; 
finanțarea și monitorizarea proiectelor. 

c. Agenția ar trebui să se ocupe, de asemenea, de 
evaluarea periodică a PRO și a IIS publice, precum 
și de distribuirea finanțării instituționale (spre 
exemplu, pe baza contractelor de evaluare și de 
performanță). 

d. Agenția ar trebui, de asemenea, să fie implicată în 
activitățile de elaborare a politicilor și de dezvoltare a 
strategiilor, în calitate de consilier al guvernului și al 
ministerului (ministerelor) responsabil(e) de C-I în 
viitor. Atribuțiile agenției în acest context ar trebui să 
includă: elaborarea, sub îndrumarea ministerului, a 
unei strategii multianuale de C-I pentru țară; 
stabilirea de priorități pentru C-I; elaborarea unui 
program multianual cu acțiuni precise și bugetate în 
conformitate cu strategia; prezentarea documentelor 
menționate anterior guvernului prin intermediul 
ministerului responsabil cu C-I. 

e. Caracterul independent al agenției ar trebui să fie 
asigurat prin: 

- selectarea directorului său general de către experți 
străini sau de către colegi străini pentru un mandat 

• Directorul general al agenției este numit de către guvern în urma unui concurs lansat de Cancelaria 
de Stat. Nu sunt implicați experți străini sau publicitate internațională. Consiliul Agenției este format 
din nouă membri: directorul general și directorul adjunct al agenției, reprezentanți ai MEC, MF, ME, 
AȘM, Consiliului Rectorilor, Consiliului Directorilor institutelor de cercetare și un reprezentant al 
societății civile. În consiliu nu se află reprezentanți din sectorul privat sau din străinătate. 

• Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare este o autoritate administrativă 
subordonată MEC și este un organism public cu personalitate juridică, responsabil de asigurarea 
calității în domeniul educației și cercetării. Printre atribuțiile sale se numără și evaluarea organizațiilor 
din domeniul C-I. 
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multianual, în urma unui anunț internațional privind 
postul. Persoana selectată ar trebui să fie numită în 
funcția de director general de către prim-ministru. 

- înființarea unui consiliu de administrație care să 
implice reprezentanți ai diferitelor părți interesate din 
sectorul CI: ministerul educației/ economiei, 
ministerele de resort, AȘM, universitățile, sectorul 
privat și un număr consistent de experți străini, ca 
măsură de transparență și pentru promovarea 
internaționalizării cercetării și învățământului superior 
din Moldova. 

- Agenția trebuie să aibă responsabilitate și 
autonomie deplină în ceea ce privește alocarea 
fondurilor, precum și procesul de selecție a 
propunerilor, unde trebuie să se aplice reguli de 
transparență și calitate. 

R8. Concentrarea tuturor fondurilor disponibile pentru C-I în cadrul unei singure entități de finanțare a C-I 

a. Grupul de experți recomandă cu tărie canalizarea 
finanțării publice pentru C-I prin intermediul unei noi 
agenții pentru C-I, ca entitate unică de finanțare a C-I 
în Moldova. Acest lucru va contribui la elaborarea 
unor proceduri adecvate, în conformitate cu 
standardele internaționale, pentru alocarea părții 
instituționale și a părții competitive a fondurilor. 

b. Diversificarea schemelor de finanțare la buget 
constant, chiar dacă unele dintre noile scheme ar fi 
valoroase, introduce un risc ridicat de risipire a 
fondurilor. 

Alocarea fondurilor publice în sistem competitiv pentru C-I se face prin intermediul ANCD. Agenția:                                                                                                      

• Pune în aplicare politica de stat în conformitate cu planurile de acțiune aprobate de guvern în 
vederea implementării programului național de C-I și a strategiilor sectoriale; 

• Gestionează bugetul aprobat pentru finanțarea proiectelor, în conformitate cu cadrul legal și cu 
strategiile naționale și sectoriale; 

• Gestionează fondurile naționale în domeniul C-D și fondurile din programele bilaterale și multilaterale 
lansate în cadrul acordurilor de cooperare cu organizații și fundații internaționale, în conformitate cu 
hotărârile guvernului; 
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• Deleagă reprezentanți în cadrul programelor bilaterale și multilaterale lansate în conformitate cu 
acordurile de cooperare cu organizații și fundații internaționale; 

• Organizează și desfășoară competiții de proiecte, asigură expertiza și evaluarea independentă a 
propunerilor de proiecte depuse în cadrul competițiilor, în vederea repartizării fondurilor publice 
alocate pentru finanțarea pe proiecte; 

• Selectează proiectele care vor primi finanțare, în limitele bugetului aprobat și în conformitate cu 
planul de acțiune aprobat de guvern și cu regulile concursului, inclusiv o evaluare a candidaților 
realizată de cercetători locali și/ sau străini, în conformitate cu metodologia de finanțare a proiectelor 
aprobată de guvern; 

• Organizează și asigură contractarea proiectelor selectate; 

• Monitorizează implementarea proiectelor și prezintă Guvernului rapoarte anuale privind 
implementarea acestora; 

• Prezintă organelor centrale de specialitate ale statului propuneri de îmbunătățire a documentelor de 
politici și a proiectelor de acte normative; 

• Creează, întreține și acordă accesul publicului larg la bazele de date din domeniile cercetării, inovării 
și dezvoltării, inclusiv la bazele de date naționale ale cercetătorilor naționali și internaționali care 
participă la procesul de evaluare a proiectelor, la bazele de date naționale cu toate componentele 
materiale ale infrastructurii publice din domeniile cercetării și inovării și la echipamentele specializate 
aferente; 

• Solicitări din partea instituțiilor publice și a reprezentanților sectorului privat de informații cu privire la 
activitățile din domeniile cercetării, inovării și dezvoltării; 

• Promovează interesele statului cu privire la obiectele de proprietate intelectuală rezultate din 
proiectele selectate pentru finanțare; 
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• Organizează selecția prin concurs a administratorilor parcurilor S-T și a incubatoarelor de inovare; 

• Monitorizează activitatea parcurilor S-T și a incubatoarelor de inovare în care rezidenții 
implementează proiecte de inovare și transfer tehnologic, precum și activitatea administratorilor 
acestora. 

Finanțarea instituțională este distribuită prin intermediul ministerelor care sunt fondatorii organizațiilor 
publice de C-D. 

R9. Creșterea proporției de finanțare competitivă pentru C-I 

a. Ponderea finanțării competitive în bugetul global 
de C-I ar trebui să crească ca mijloc de stimulare a 
concurenței și de recompensare a celor mai 
promițătoare propuneri și echipe de cercetare. 

b. O astfel de creștere a finanțării competitive ar 
trebui să se bazeze în mod prioritar pe fondurile 
suplimentare care trebuie alocate pentru C-I, și nu 
printr-o reducere a ponderii bugetului destinate 
finanțării instituționale - care ar afecta cu siguranță în 
mod negativ baza științifică și capacitățile generale 
de C-I ale țării. 

c. Alocarea de fonduri instituționale trebuie să se 
bazeze, în cele din urmă, pe o evaluare solidă a 
capacităților de cercetare cu ajutorul experților 
străini. Evaluările proiectelor trebuie să fie realizate 
în mare măsură folosind standarde internaționale de 
evaluare. 

a. Ponderea finanțării competitive a crescut considerabil după reformă. 

b. Acest lucru a fost realizat prin intermediul unei reduceri a ponderii de finanțare instituțională, din cauza 
faptului că nu a fost alocată nicio finanțare publică suplimentară pentru C-I. 

c. Este prevăzută o evaluare a organizațiilor de C-I de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în 
Educație și Cercetare după ce metodologia respectivă va fi aprobată de Guvernul Republicii Moldova. 
Pentru apelul Programului de Stat 2020-2023, în procesul de evaluare au fost implicați evaluatori străini. 

R10. Creșterea intensității C-D 
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Creșterea cheltuielilor pentru C-D este obligatorie. 
• Nu au fost alocate fonduri bugetare suplimentare pentru sectorul de C-I în vederea sprijinirii 

procesului de reformă, contrar recomandărilor grupului de experți PSF. 

R11. Stimulente pentru cooperare și mobilitate între institutele de cercetare și universități 

Stimulentele pentru cooperarea și mobilitatea între 
institutele de cercetare și universități ar putea include 
cereri competitive de propuneri comune din partea 
institutelor de cercetare și a universităților; 
consolidarea programelor de studii doctorale ca o 
punte de legătură între institutele de cercetare și 
universități; punerea infrastructurii de cercetare la 
dispoziția întregii comunități de cercetare și, în 
special, a studenților, precum și a sectorului privat. 

• Nu a fost lansată nicio schemă de finanțare specifică. Dar, în cazul particular al apelului Programului 
de Stat 2020-2023, din cele 167 de proiecte selectate pentru finanțare în 2020, 37 au fost proiecte 
comune între universități și institute de cercetare. În cazul în care același număr de puncte este 
acordat mai multor solicitanți, în conformitate cu condițiile apelului, s-a acordat prioritate propunerilor 
care facilitează coeziunea între universități și institute de cercetare, precum și între sectorul public 
și cel privat. 

• În plus, trei proiecte finanțate în cadrul competiției „Oferta de soluții de cercetare și inovare pentru 
combaterea și atenuarea impactului COVID-19” și patru proiecte de inovare și transfer tehnologic au 
fost implementate în parteneriat între institute și universități. 

R12. Introducerea unor proceduri de evaluare sistematică pentru PRO și IIS 

a. Introducerea unor proceduri de evaluare pe bază 
de performanță, în conformitate cu standardele 
internaționale, pentru toate PRO și IIS publice din 
Republica Moldova. Astfel de proceduri vor permite, 
în cele din urmă (pe termen mediu), o diferențiere a 
entităților mai performante către care ar trebui 
orientate fondurile suplimentare. 

b. Ar trebui să fie implementate exerciții de 
benchmarking ca măsură complementară pentru 
introducerea unei culturi de evaluare în sistemul 
moldovenesc de C-I. 

a. În prezent, o metodologie de evaluare a organizațiilor din domeniul C-I face obiectul unei consultări 
publice. 

b. Până în prezent nu a fost implementat niciun exercițiu de benchmarking. 

R18. Îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru întreprinderile inovative 
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a. Eliminarea barierelor administrative artificiale în 
calea acreditării pentru accesarea de fonduri publice 
de C-I de către mediul de afaceri. 

b. Consolidarea sprijinului acordat C-I în sectorul 
întreprinderilor prin crearea unor oportunități mai 
bune de finanțare a inovării, o mai bună partajare a 
drepturilor de proprietate intelectuală și un mediu 
juridic care să susțină crearea de spinoff-uri și 
transferul de cunoaștere. 

c. Grupul de experți nu recomandă introducerea de 
stimulente fiscale pentru C-D în această etapă și nici 
în viitor, cu excepția cazului în care acestea sunt 
însoțite de o monitorizare solidă. 

a. Prin Legea nr. 190/2017 de modificare a Codului cu privire la știință și inovare, a fost exclusă procedura 
de acreditare pentru alocarea fondurilor de C-D (în continuare, pentru a participa la o competiție de 
proiecte, un reprezentant al mediului de afaceri trebuie să aibă dreptul de a desfășura activități de C-D 
menționate în statut). 

b. Niciun progres în această privință. 

c. Impozitele pentru C-D nu sunt menționate în niciunul dintre documentele strategice analizate. 

 

R19. Intensificarea măsurilor de sprijin pentru a încuraja implicarea întreprinderilor în C-D 

a. Alocarea unei cote mult mai mari de finanțare 
publică (decât cea actuală de 2%) pentru a mobiliza 
investițiile în C-D ale întreprinderilor prin intermediul 
finanțării publice. 

• Volumul de finanțare pentru proiectele știință - mediu de afaceri nu a crescut. 

R20. Invitarea reprezentanților mediului de afaceri în consiliile de administrație sau consultative ale IIS și PRO, precum și în consiliul de administrație 
al agenției de C-I propuse 

Participarea reprezentanților mediului de afaceri în 
consiliile de administrație sau în consiliile 
consultative ale OPR și ale IIS, precum și în cadrul 
agenției de C-I care urmează să fie înființată va spori 
în mod substanțial înțelegerea de către cercetători a 
nevoilor mediului de afaceri și, invers, recunoașterea 
capacităților naționale de cercetare care ar putea fi 
exploatate de sectorul de afaceri. 

• În conformitate cu articolul 102 din Codul Educației (2014), IIS ar trebui să aibă un consiliu pentru 
dezvoltare strategică instituțională, responsabil, printre altele, de coordonarea elaborării planificării 
strategice și de monitorizare, precum și de evaluarea eficienței utilizării resurselor financiare și de 
prezentarea spre aprobare Senatului a proiectului de buget al instituției de învățământ. De 
asemenea, acesta ar trebui să supervizeze managementul instituțional în ceea ce privește drepturile 
de proprietate intelectuală și de transfer tehnologic, activitățile antreprenoriale, parteneriatele public-
privat și cooperarea cu mediul de afaceri. De obicei, în aceste consilii sunt incluși reprezentanți ai 
sectorului de afaceri. 
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• Consiliul ANCD are doar un reprezentant al societății civile; sectorul de afaceri nu este reprezentat. 

R21. Încurajarea mobilității de la întreprinderi către universități și a stagiilor în întreprinderi 

a. Un program de mobilitate ar trebui să permită 
personalului calificat din sectorul de afaceri să 
efectueze cercetări pe termen scurt în mediul 
academic sau să predea în cadrul unor cursuri și 
seminarii orientate către mediul de afaceri. 

b. În paralel, stagiile în întreprinderi ar trebui să 
sporească înțelegerea beneficiilor pe care le poate 
aduce cercetarea, stimulând astfel inovarea în 
afaceri și legăturile dintre întreprinderi și mediul 
academic. 

• Nu a fost conceput/ lansat niciun program specific de mobilitate. Cu toate acestea, unele IIS 
raportează implicarea asociaților lor din sectorul de afaceri în procesul de predare (spre exemplu, 
specializările legate de IT). 

R22. Îmbunătățirea capacităților de inovare ale PRO 

a. Extinderea educației antreprenoriale.                                                                                                                                 

b. Extinderea prezenței oficiilor de transfer 
tehnologic (OTT).                                                                         

c. Sprijinirea creării de spinoff-uri: cadrul juridic ar 
trebui să devină rapid operațional și să fie sprijinit de 
stimulente adecvate. 

a. Educația/ activitățile antreprenoriale destinate cercetătorilor s-au desfășurat în principal în cadrul 
diverselor proiecte internaționale (spre exemplu, proiectele ERASMUS+ care consolidează competențele 
antreprenoriale și digitale ale studenților și profesorilor și modernizează învățământul superior din 
Moldova și inițiativele ReSTART; precum și acțiunile SMART care promovează cooperarea univers itate 
- întreprindere și spiritul antreprenorial al studenților prin intermediul „cafenelelor inteligente”). 

Oportunități au fost oferite, de asemenea, de programul național „Start pentru tineri: o afacere durabilă la 
domiciliu”, finanțat de guvern și implementat de Agenția pentru Dezvoltarea IMM-urilor. 

b. Nu s-a raportat crearea niciunui OTT în perioada de referință. 

c. Nu au fost lansate instrumente de stimulare în domeniul spinoff-urilor. 

R23. Evaluarea schemelor naționale de sprijinire a infrastructurii de inovare 
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Înainte de a înființa parcuri tehnologice și 
incubatoare de inovare suplimentare, ar fi necesară 
o evaluare obiectivă a funcționării celor existente, 
pentru a evalua cu încredere rolul și impactul 
acestora, optimizându-le funcționarea acolo unde 
este necesar. 

O astfel de evaluare ar trebui să se bazeze pe 
standarde metodologice internaționale, iar sprijinul ar 
putea fi obținut de la organizațiile și donatorii 
internaționali. 

• În 2018, a fost adoptată o nouă lege privind parcurile S-T și incubatoarele de inovare, dar fără 
consecințe pozitive reale asupra dezvoltării ulterioare a infrastructurii de inovare. Structurile 
existente stagnează. 

• În februarie 2021, a avut loc prima reuniune a unui comitet interdepartamental convocat pentru a 
evalua rezultatele parcurilor S-T și ale incubatoarelor de inovare și ale rezidenților acestora. 
Rezultatele audierilor arată că parcurile S-T nu funcționează. Incubatoarele de inovare încă 
funcționale (patru entități) au doar o mână de rezidenți fiecare. Nu s-a efectuat nicio evaluare 
internațională a infrastructurii de inovare. 

Sursa: Raportul de autoevaluare (Porcescu, 2022) 
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ANEXA 2. FINANȚARE INSTITUȚIONALĂ DE BAZĂ ȘI FINANȚARE 
PE BAZĂ DE PROIECTE: DEFINIȚII IMPORTANTE 

În cele mai multe țări, finanțarea publică a cercetării este alocată în prezent printr-o 
combinație a două modalități: 

• finanțare instituțională de bază (cunoscută și sub denumirea de granturi instituționale) 
alocată universităților și institutelor de cercetare; și 

• finanțarea competitivă pe bază de proiecte, alocată cercetătorilor individuali și/ sau 
echipelor de cercetare. 

Până relativ recent, forma dominantă de finanțare a cercetării a fost reprezentată de 
granturile instituționale. Cu toate acestea, în ultimii 30 de ani, majoritatea țărilor - în special 
statele membre ale UE - au introdus finanțarea pe bază de proiecte și au crescut ponderea 
relativă a acestei modalități în finanțarea a cercetării. 

Finanțarea instituțională sub formă de granturi este alocată organizațiilor de cercetare, 
spre exemplu universităților, institutelor de cercetare sau organizațiilor de cercetare umbrelă. 
În diferite medii naționale, înțelegerea a ceea ce susțin aceste granturi poate varia într-o 
oarecare măsură. Cu toate acestea, în cele mai multe sisteme de cercetare consolidate, 
granturile instituționale sunt utilizate pentru a sprijini cercetarea și, într-o anumită măsură, 
întreținerea instalațiilor de cercetare de la nivelul organizației. Aceste granturi pot sau nu pot 
fi folosite pentru a acoperi salariile cercetătorilor, dar cu siguranță merg mult dincolo de 
această dimensiune31. 

Granturile instituționale sunt de obicei selective, dar modul în care această selecție este pusă 
în aplicare variază. Acestea pot fi alocate prin intermediul unei formule (Danemarca) sau prin 
intermediul unui exercițiu de evaluare la nivel național care vizează evaluarea condițiilor de 
cercetare și a performanțelor de cercetare ale organizațiilor (Marea Britanie, Olanda etc.). În 
general, acestea sunt definite ca fiind „totalul bugetelor naționale dintr-o anumită țară, 
atribuite organizației care desfășoară activități de cercetare (universitate sau PRO), fără 
selectarea directă a proiectelor sau programelor de C-D și pentru care organizația are mai 
multă sau mai puțină libertate de a defini activitățile de cercetare care urmează să fie 
derulate” (Van Steen, 2012). 

Finanțarea pe bază de proiecte este competitivă și este alocată folosind diferite 
versiuni de evaluare. Finanțarea este alocată persoanelor și echipelor de cercetare prin 
intermediul propunerilor de proiecte cercetare. Această modalitate de finanțare sprijină 
proiecte de cercetare specifice. Din nou, practicile variază, dar în sistemele de cercetare 
consolidate, proiectele pot finanța o parte din salariile personalului de conducere și pot fi 
utilizate pentru a recruta cercetători debutanți - spre exemplu, asistenți de cercetare, 
postdoctoranzi și doctoranzi. Finanțarea acoperă, de asemenea, consumabilele legate de 
proiect, echipamentele (în unele sisteme, cum ar fi Marea Britanie, nevoile de echipamente 
sunt finanțate separat) etc. 

De regulă, sistemele de cercetare din Europa și nu numai, utilizează un amestec de finanțare 
selectivă prin granturi instituționale și finanțare competitivă bazată pe proiecte. Din punct de 

 
31 Particularitățile acestui aspect depind de organizarea generală a finanțării cercetării. Spre exemplu, în 

Germania, angajații universităților sunt funcționari publici și sunt finanțați ca atare. În Marea Britanie, 
posturile universitare sunt finanțate printr-o combinație de venituri din predare și cercetare, la discreția 
organizației. 
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vedere funcțional, prima asigură stabilitate, iar cea de-a doua asigură varietatea în sistemele 
de C-I. 

În ceea ce privește raportul dintre finanțarea selectivă prin granturi instituționale și finanțarea 
competitivă pe bază de proiecte, sunt posibile diferite opțiuni de politici. Cu toate acestea, 
aceste alegeri vin cu unele consecințe așteptate pentru sănătatea și funcționarea sistemului 
de cercetare. Spre exemplu, creșterea ponderii finanțării bazate pe proiecte dincolo de un 
anumit nivel poate amenința stabilitatea sistemului și poate diminua capacitatea acestuia de 
a forma următoarea generație de cercetători și de a menține o bază de cunoaștere 
sănătoasă. În mod interesant, acest lucru poate, de asemenea, să diminueze capacitatea de 
inovare a sistemului științific, deoarece nu există un ‘teren de joacă’ pentru testarea ideilor 
îndrăznețe și pentru a le dezvolta suficient de mult pentru a rezista examinării comunității. 

De asemenea, am dori să afirmăm că sistemele de cercetare finanțate la un nivel scăzut 
necesită un nivel mai ridicat de granturi instituționale pentru a construi și menține baza 
științifică locală. 

ANEXA 3. SISTEME DE CERCETARE BAZATE PE PERFORMANȚĂ 

Până în anii '80, finanțarea instituțională a organizațiilor de cercetare era distribuită fie fără 
aproape nici un fel de condiții, fie folosind formule (relativ) simple care țineau cont în primul 
rând de nevoile organizației - spre exemplu, numărul de cercetători, unități de cercetare, 
instalații etc. Cu toate acestea, în 1986, din cauza unei aparente deficiențe a mecanismelor 
de luare a deciziilor de finanțare de la acea vreme (Nedeva și Boden, 2006), Marea Britanie 
a introdus primul exercițiu de evaluare a cercetării la nivel național, orientat spre alinierea 
finanțării la performanțele de cercetare ale universităților. În prezent, acesta este cunoscut 
sub numele de Cadrul pentru Cercetare de Excelență (CCE). 

De atunci, multe sisteme naționale de cercetare au introdus exerciții de evaluare a cercetării 
legate de alocările de fonduri, iar acestea sunt denumite Sistem de finanțare a cercetării pe 
bază de performanță (Performance-based Research Funding Systems - PRFS), care se 
caracterizează prin următoarele condiții: 

• Cercetarea trebuie să fie evaluată în universități și alte organizații de cercetare, ceea ce 
înseamnă că sunt excluse predarea, programele de formare și alte activități; 

• Rezultatele cercetării trebuie să fie evaluate; 

• Distribuția guvernamentală a finanțării cercetării este influențată de rezultatele evaluării 
și depinde de acestea. 

• Trebuie să fie un sistem național. 

Mai recent, cercetătorii din domeniul politicii științifice au vorbit despre aranjamente de 
evaluare a cercetării bazate pe performanță (Performance-based Research Evaluation 
Arrangements - PREA) pentru a extinde definiția susținută de Hicks (Thomas et al., 2020). 
PREA au fost definite ca fiind: „Practicile și procedurile instituționalizate sau semi-
instituționalizate care au ca scop evaluarea meritelor rezultatelor cercetării, a mediului de 
cercetare și a angajamentului în cercetare al organizațiilor de cercetare, în vederea stimulării 
schimbărilor dorite sau a continuării performanței.” De asemenea, acestea se pot desfășura 
la diferite niveluri sociale, spre exemplu, la nivel național, transnațional sau organizațional, și 
afectează alocarea resurselor și reputația. 
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Modalitățile de evaluare a cercetării pot varia în funcție de tipurile și formele de informații care 
sunt colectate, de grupul social/ organizația care este responsabilă de elaborarea judecății, 
de tipul de criterii utilizate pentru a realiza acest lucru și de tipul de acțiune socială (sau de 
stimulente) care urmează după judecată (a se vedea figura de mai jos). 

 
Figura 18: Variația în ceea ce privește informarea, judecata și acțiunea 

Notă: „Politica nespecializată” se referă la comunități de cunoaștere specializate, grupuri 
formate din cei responsabili de elaborarea și implementarea politicilor. În mod similar, 
„administrator nespecializat” se referă la grupurile administrative. Pe de altă parte, 
„academician nespecializat” se referă la oamenii de știință și la cercetătorii care pot fi implicați 
în mecanisme sistemice de evaluare a cercetării (REA), dar cercetările lor nu fac parte din 
domeniul de cercetare evaluat imediat. Spre exemplu, teoreticienii în domeniul coardelor vor 
fi membri universitari neprofesioniști ai unui grup de evaluare care evaluează evoluțiile din 
domeniul biologiei structurale. 

Prin urmare, se pot distinge patru tipuri ‘ideale’ de mecanisme de evaluare a cercetării (a se 
vedea tabelul de mai jos). 

 
REA de 

conducere 
Marca 1 

REA de 
conducere 
Marca 2 

REA de facilitare 
Marca 1 

REA de facilitare 
Marca 2 

Informație 
Output al cercetării 

Narativ 

Output al cercetării 

Indicatori 

Mediu de cercetare 

Narativ 

Mediu de cercetare 

Indicatori 

Judecată 

Academician 
nespecializat 

Prin reprezentare 

oricare dintre actorii 
nespecializați 

Prin reprezentare 

oricare dintre actorii 
nespecializați 

Prin reprezentare 

oricare dintre actorii 
nespecializați 

Prin reprezentare 

Acțiune Material Material Reputație Reputație 

Tabelul 7: Patru tipuri de mecanisme de evaluare a cercetării 

La un nivel general, mecanismele de evaluare a cercetării pot fi împărțite în două categorii: 
„de conducere” și „de facilitare”. Această distincție este importantă, deoarece generează 
răspunsuri foarte diferite din partea organizațiilor de cercetare. În cazul REA de conducere, 

Informație

Output al cercetării

Mediu de cercetare

Impact

Narativ

Indicatori

Judecată

                       

Administrator nespecializat

Academician nespecializat

În afara științei

Prin reprezentare 
(proxy)

Acțiune

Material (finanțare, 
instalații)

(clasamente de)

Reputație
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semnalul către organizațiile de cercetare se referă în principal la atragerea de fonduri de 
cercetare prin granturi instituționale. Un exemplu de REA marca 1 este exercițiul de evaluare 
din Marea Britanie (cunoscut sub numele de Cadrul pentru Cercetare de Excelență - CCE)32.. 
În mod similar, un exemplu de REA marca 2 ar putea fi Cadrul Australian pentru Calitatea 
Cercetării33. În cazul evaluărilor de facilitare a cercetării, semnalul pentru unitățile de 
cercetare se referă la creșterea reputației și la obținerea unor performanțe mai bune în diferite 
clasamente. Prin urmare, este probabil ca unitățile de cercetare să implementeze cerințe de 
performanță foarte diferite. Un exemplu de REA de facilitare este practica de evaluare a 
cercetării din Olanda34. 

Indiferent de tipul de organizație de cercetare, este inevitabil să se joace pe terenul unităților 
de cercetare. Jocurile care sunt jucate variază între diferitele tipuri de REA. Spre exemplu, 
un sistem de evaluare a cercetării care are caracteristicile „conducere marca 1” este probabil 
să încerce jocuri în selecția evaluatorilor și să introducă reguli care să le dea instrucțiuni 
cadrelor universitare să vizeze anumite reviste. În contextul REA de tip „conducere marca 2”, 
este probabil ca jocurile să vizeze numărul de publicații, numărul de citări și alți indicatori 
stabiliți. În ceea ce privește „facilitarea” acordurilor de C-D, ar trebui să se aștepte ca jocurile 
să vizeze manipularea clasamentelor și a altor instrumente de politică reputațională. 

Utilizarea finanțării pe baza performanței în cercetare crește progresiv în detrimentul finanțării 
instituționale de bază. În ultimul deceniu, multe țări europene au pus în aplicare o anumită 
formă de mecanisme de alocare PRFS. Se face o distincție între trei sisteme diferite: cele 
care se consideră că nu dispun de un sistem de finanțare bazat pe performanța în cercetare 
(spre exemplu, Spania, Irlanda, România), cele care au implementat un PRFS limitat 
(Austria, Olanda) și cele care se consideră că au implementat un PRFS. În acest din urmă 
caz, se face o distincție între acele sisteme care se bazează în principal pe evaluarea 
unităților/ organizațiilor de cercetare (spre exemplu, Franța, Portugalia, Marea Britanie) și 
acele sisteme în care evaluarea performanței în cercetare se bazează în principal pe evaluări 
cantitative ale rezultatelor cercetării (Cehia, Polonia, Suedia). Formulele de finanțare utilizate 
pentru alocarea fondurilor pentru cercetare la nivel instituțional, pe lângă evaluările cercetării, 
tind să ia în considerare și o serie de alte variabile, inclusiv, spre exemplu, educația, impactul 
socio-economic sau evaluările legate de diversitate. Aceste din urmă evaluări se pot baza, 
din nou, fie pe măsurători cantitative, fie pe evaluări calitative (cum ar fi în Marea Britanie). 

 

 
32 Barker, K. (2007) ‘The UK Research Assessment Exercise: the evolution of a national research evaluation 

system’, Research Evaluation, 16/1: 3–12.; Bence, V,. și Oppenheim, C. (2005), ‘The evolution of the UK’s 
Research Assessment Exercise: Publications, performance and perceptions’, Journal of Educational 
Administration and History, 37/2: 137–55. 

33 Donovan, C. (2008) ‘The Australian Research Quality Framework: A live experiment in capturing the 
social, economic, environmental, and cultural returns of publicly funded research’. în Coryn, C., și Scriven, 
M. (Eds.) Reforming the Evaluation of Research. New Directions for Evaluation, pp.47–60. San Francisco, 
CA: Jossey-Bass. 

34 Leisyte, L., și Westerheijden, D.F. (2014) Research Evaluation and Its Implications for Academic Research 
in the United Kingdom and the Netherlands. Discussion paper Nr. 1-2014. Technische Universität 
Dortmund. 
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https://op.europa.eu/en/publications. Mai multe exemplare ale publicațiilor gratuite pot fi obținute contactând 
Europe Direct sau centrul dumneavoastră local de informare (a se vedea https://europa.eu/european-
union/contact_en). 
 

DREPTUL UE ȘI DOCUMENTE CONEXE 
Pentru accesul la informații juridice din UE, inclusiv la ansamblul legislației UE începând din 1952 în toate 
versiunile lingvistice oficiale, accesați site-ul EUR-Lex, la: http://eur-lex.europa.eu 
 

DATELE DESCHISE ALE UE 
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Pentru a sprijini țările în reformarea sistemelor lor de cercetare 
și inovare, Direcția Generală Cercetare și Inovare (DG RTD) a 
Comisiei Europene gestionează un mecanism de sprijin al 
politicilor (PSF) în cadrul Programului-cadru european pentru 
cercetare și inovare „Orizont Europa”. Acesta are ca scop 
sprijinirea statelor membre și a țărilor asociate în vederea 
îmbunătățirii sistemelor lor naționale de știință, tehnologie și 
inovare. 
 
Ministrul Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova 
a solicitat sprijinul PSF pentru a identifica și aborda problemele 
care apar în contextul (1) revizuirii sistemului de finanțare a 
cercetării publice; (2) stabilirii unei politici comprehensive pentru 
dezvoltarea și exploatarea eficientă a infrastructurilor publice de 
cercetare și inovare; și (3) elaborării de măsuri menite să 
consolideze legăturile dintre cercetare și mediul de afaceri. 
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