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INTERNAŢIONALIZAREA CERCETĂRII-DEZVOLTĂRII: 
REPUBLICA MOLDOVA CA PIAŢĂ DE EXTERNALIZARE*

Dr. Gheorghe CUCIUREANU, AŞM
 

Scientific outsourcing is a growing phenomenon and represents a part of globalization processes 
in R&D. In this paper is analyzing the local premises in science and innovation sphere for involving 
Moldavian organizations in scientific outsourcing. It includes also recommendations for national 
scientific system arising from studying international experience. 

Tendinţe globale
Pe plan mondial, principalii promotori ai procesu-

lui de externalizare ştiinţifică sunt companiile multi-
naţionale. Aceasta se explică şi prin faptul că ele chel-
tuiesc pentru cercetare-dezvoltare circa jumătate din 
cheltuielile pe plan mondial, cele mai mari 10 com-
panii multinaţionale (cu cheltuieli în domeniul cerce-
tării-dezvoltării de peste 4,5 miliarde dolari anual) in-
vestind în ştiinţă mai mult decât aşa o ţară importantă 
din punct de vedere ştiinţific ca Rusia [1]. Principalul
motiv pentru care acestea externalizează serviciile şi 
produsele este reducerea costurilor, păstrând sau îm-
bunătăţind calitatea. Analiza companiilor IBM, Micro-
soft, Dell, American Express ş.a. a arătat că acestea au 
redus de la 20% până la 70% din costurile de salariza-
re în urma externalizării în India şi China [2].

Cele mai importante ţări beneficiare ale externa-
lizării ştiinţifice sunt India, urmată de China, alte ţări 
asiatice, iar în ultima perioadă se evidenţiază şi ţări 
din Europa Centrală şi de Est. Externalizarea ştiinţifică 
este cel mai bine dezvoltată în sectorul tehnologiilor 
informaţionale, urmat de cel al industriei farmaceu-
tice, ingineriei şi biotehnologiilor. Tipul de activitate 
de cercetare-dezvoltare, efectuată la comanda com-
paniilor multinaţionale, variază considerabil după re-
giuni şi state. Astfel, în anul 2002, ¾ dintre activităţile 
de cercetare-dezvoltare din ţările în curs de dezvolta-
re din Asia, efectuate pentru companiile americane, 
aveau tangenţă cu produsele electronice şi de com-
puter, iar în India peste ¾ din cheltuielile companiilor 
americane pentru cercetare-dezvoltare se refereau 
la servicii, în special la dezvoltarea de programe de 
computer. În Brazilia şi Mexic, produsele chimice şi 
echipamentul pentru transport însumează peste ju-
mătate din toate cheltuielile de cercetare-dezvoltare 
ale SUA în aceste ţări [3].

Volumul serviciilor de externalizare ştiinţifică este 
în continuă creştere, dar încă relativ puţine companii 
la moment îşi externalizează cantităţi mari de servicii 
de cercetare la furnizori externi; un număr însemnat 
de companii mari şi-au deschis propriile unităţi de 
cercetare peste hotare şi multe companii angajează 
ocazional furnizori de servicii ştiinţifice. Majoritatea

contractelor de cercetare între companii multinaţio-
nale şi firme, instituţii de externalizare se datorează 
unor contacte personale, fără existenţa unui proces 
riguros de selecţie.

Trebuie menţionat şi faptul că procesele de exter-
nalizare ştiinţifică sunt strâns legate de alte tendinţe 
ale internaţionalizării cercetării-dezvoltării cu care 
sunt interdependente, iar îndeplinirea condiţiilor ne-
cesare externalizării ştiinţifice permite atragerea in-
vestiţiilor străine în ştiinţă şi prin alte forme.

Condiţii locale 
Există o serie de avantaje generale oferite de că-

tre Republica Moldova potenţialilor investitori:
- o pregătire lingvistică variată şi profesională 

relativ ridicată a potenţialului uman;
- proximitate după fusul orar, climat investitio-

nal relativ favorabil şi modele culturale apro-
piate;

- forţă de muncă mai ieftină decât în restul Eu-
ropei, ceea ce poate reduce cheltuielile.

Analiza proceselor de internaţionalizare în dome-
niu arată că pentru a exista finanţări externe în cerceta-
rea-dezvoltarea din R.Moldova sunt esenţiali şi alţi fac-
tori, care pot fi grupaţi în două mari categorii: mediul 
economic al ţării, adică atractivitatea pentru investiţii 
străine, şi potenţialul sferei ştiinţei şi inovării de a pro-
duce cunoştinţe solicitate la nivel internaţional.

Analiza mediului economic necesită investigaţii 
complexe şi de lungă durată şi nu constituie subiectul 
acestui studiu. Totuşi, câteva considerente privind sis-
temul de cercetare-dezvoltare naţional în contextul 
general economic se impun. Astfel, constrângerile spe-
cifice ale acestui sector (ce diminuează şansele pentru 
externalizare) sunt: 

• Angajamentul încă slab pentru dezvoltarea 
de tehnologii avansate şi pentru eforturi de 
dezvoltare tehnologică durabilă în aproape 
toate sectoarele economice;

• Interesul scăzut şi gradul de implicare redus 
al întreprinderilor în activităţile de cercetare, 
dezvoltare şi inovare, inclusiv cooperarea cu 
instituţiile de profil de cercetare şi dezvoltare 
şi cu absorbţia rezultatelor din cercetare; 

• Infrastructura tehnologică de cercetare şi dez-
voltare învechită şi o conexiune în continuare 
precară între cercetare şi industrie, cauzată * Studiu realizat în cadrul proiectului 07.411.15 INDA, finanţat de 
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de infrastructura şi serviciile pentru transferul 
de tehnologie şi inovare încă insuficient dez-
voltate şi cu viabilitate redusă şi de capacitate 
scăzută de absorbţie din partea întreprinderi-
lor a rezultatelor din cercetare-dezvoltare;

• Dezvoltarea insuficientă şi disparităţile din 
activităţile şi infrastructurile de cercetare, 
dezvoltare şi inovare la nivel regional; 

• Capacitatea încă scăzută pentru colaborare şi 
integrare la nivel naţional, european şi mon-
dial în domeniul ştiinţei şi tehnicii.

Este evident că îmbunătăţirea acestor indicatori 
ar face mai atractivă ştiinţa moldovenească pe plan 
internaţional, inclusiv pentru externalizarea cercetă-
rii-dezvoltării.

Potenţial ştiinţific local
Pentru a putea aprecia potenţialul actual de ex-

ternalizare a domeniilor ştiinţifice din Republica Mol-
dova, considerăm că este necesar de avut în vedere 
următoarele elemente:

1)  Tendinţele şi domeniile ştiinţifice relevante
în procesul de externalizare pe plan inter-
naţional. Actorii din R.Moldova au mai mari 
şanse să participe la procesul de externaliza-
re ştiinţifică, dacă se încadrează în unul din 
domeniile relevante.

2)  Capacităţile organizaţiilor cu activităţi de 
cercetare-dezvoltare din Moldova. Pentru o 
evaluare exactă a nivelului de competenţă 
în domeniu a acestor organizaţii se impune o 
expertiză complexă, inclusiv un audit efectu-
at de către experţi de peste hotare. De aceea, 
pentru atingerea scopurilor acestui studiu, 
am efectuat o analiză sumară a capacităţilor 
organizaţiilor de cercetare-dezvoltare, con-
form următoarelor puncte:

a.  Vizibilitate internaţională: participarea 
la proiecte internaţionale [4]; participarea 
la evenimente inovaţionale internaţionale 
[4]; obţinerea patentelor peste hotare.

b.  Experienţă în efectuarea cercetărilor 
orientate spre economie: participarea la 
proiecte naţionale de transfer tehnologic 
[5]; participarea la programe de stat în sfe-
ra ştiinţei şi inovării [4]; 

c.  Realizări inovaţionale: registrele inova-
ţiilor [6]; cataloagele inovaţiilor de top [7] 
– ambele pe domenii ştiinţifice;

d.  Capacitate instituţională: prezenţa echi-
pamentului modern necesar pentru inves-
tigaţii, care, de obicei, se află în cele mai 
bune laboratoare [4]; posibilităţile institu-
ţiilor de a efectua analize şi testări [8]; califi-
carea personalului [4].

A fost efectuată şi o analiză a executării unor 
contracte ştiinţifice de către cercetătorii autohtoni cu 
firme de peste hotare în ultimele două decenii, ceea ce a 
rezultat importante realizări, precum: 

- serviciile de externalizare în domeniul tehno-
logiilor informaţionale ale companiei Endava 
Moldova, legate de sisteme de tranzacţiona-
re cu grad ridicat de securizare;

- contractele în domeniul ingineriei ale Uni-
versităţii Tehnice a Moldovei cu parteneri din 
Germania, Rusia, SUA şi China;

- furnizarea serviciilor de elaborare şi distribui-
re a microcircuitelor turnate şi a produselor 
realizate în baza acestora de către Institutul 
ELIRI, care este probabil cel mai de succes caz 
de externalizare ştiinţifică de către o instituţie 
din Moldova, serviciile fiind destinate Israelu-
lui, SUA, Rusiei, României, Coreii şi altor ţări.

Chiar dacă nu toate domeniile evaluate sumar în 
continuare pot face parte din procesul de externaliza-
re (din motivele lipsei pieţei de externalizare în lume), 
îndeplinirea criteriilor de calitate le poate propulsa în 
alte feluri de activităţi de internaţionalizare a ştiinţei.

Ştiinţele fizice şi inginereşti dispun de unul din 
cele mai importante potenţiale din Republica Mol-
dova. Ştiinţele din acest domeniu sunt externalizate 
pe plan internaţional, chiar dacă uneori companiile 
multinaţionale preferă să-şi construiască propriile la-
boratoare peste hotare. O parte dintre instituţiile din 
acest domeniu au făcut parte, în perioada sovietică, 
din complexul militar-industrial, care era cel mai per-
formant sector ştiinţific (ELIRI, Mezon, Topaz etc.).

Cercetătorii din acest sector sunt cel mai bine in-
tegraţi în circuitul ştiinţific internaţional, fiind cei mai
prezenţi din R.Moldova atât în cele mai importante 
reviste ştiinţifice, cât şi în proiectele internaţionale. 
Circa 1/3 din toate proiectele de transfer tehnologic, 
finanţate în anul 2006 (proiecte care presupun co-
finanţarea din partea agenţilor economici), au fost 
din acest domeniu. De asemenea, 30% dintre toate 
proiectele din cadrul programelor de stat (progra-
mele de stat presupun soluţionarea unor probleme 
din economie) au fost din aceste ştiinţe, majorita-
tea din domeniul nanotehnologiilor, ingineriei in-
dustriale, produselor şi materialelor noi, urmate de 
cele din domeniul energeticii. Institutele din dome-
niu beneficiază de posibilitatea efectuării analizelor 
necesare, ceea ce este la fel foarte important pentru 
calitatea cercetărilor şi pentru eventualii solicitanţi 
de servicii ştiinţifice.

Printre cele mai importante cercetări, cu potenţial 
de externalizare, am enumera domeniile: 

1. Nanotehnologiilor şi nanostructurilor, mate-
rialelor noi şi microsistemelor electronice, efectuate 
la Institutul de Inginerie Electronică şi Tehnologii In-
dustriale, Institutul de Fizică Aplicată, Institutul ELIRI, 
Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), Universita-
tea de Stat din Moldova (USM), inclusiv: 

- cercetarea posibilităţilor de obţinere a 
structurilor la nivelul nm pe baza materia-
lelor A4B6 pe diferite substraturi, obţinerea 
structurilor privind fabricarea unor elemen-
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te pentru microsisteme termoelectrice de 
conversie a energiei şi a radiaţiei termice de 
infraroşu;

- elaborarea traductorilor cu proprietăţi funcţi-
onale speciale, a dispozitivelor multifuncţio-
nale electronice, optoelectronice şi fotonice 
şi elaborarea structurilor pentru conversia 
fotovoltaică a energiei solare;

- nanotehnologii, dezvoltarea metamateriale-
lor pentru fotoni şi aplicaţii optice non-linea-
re, materiale nanocompozite. 

2. Energeticii renovabile, inclusiv energiei eoliene 
şi surse netradiţionale de energie, efectuate la UTM şi 
Institutul de Energetică: 

- celule solare, helioinstalaţii, motoare şi cen-
trale eoliene ş.a.;

- cercetarea sistemului regulat al unui circuit 
în bază de semiconductoare şi transformarea 
parametrilor energiei electrice de tip dirijat.

3. Transmisiilor planetare precesionale: metode 
de prelucrare a roţilor dinţate, elaborarea reductoa-
relor etc., motoare pentru pompe ermetice, materiale 
noi termoprotectoare (UTM) etc. 

Ştiinţele matematice şi ale calculatorului
Acest domeniu, în special tehnologiile informa-

ţionale, este liderul proceselor de externalizare în 
lume. Republica Moldova dispune de potenţial în 
acest domeniu, în special Institutul de Matematică 
şi Informatică (IMI), Universitatea de Stat din Mol-
dova şi Universitatea Tehnică a Moldovei. Totuşi, 
serviciile de externalizare IT, oferite în prezent în 
R.Moldova, sunt efectuate de către firme speciali-
zate în domeniu, şi nu de instituţii academice. In-
stituţiile de cercetare sunt prezente, însă, în proiec-
te ştiinţifice pe plan internaţional, specialiştii de la 
IMI fiind consideraţi de o calificare înaltă. Existenţa 
unor istorii de succes în acest domeniu confirmă 
potenţialul uman de calitate, iar analiza cercetărilor 
care se efectuează indică faptul că sunt perspecti-
ve pentru dezvoltarea în continuare a externalizării 
serviciilor în acest sector. 

Printre studiile de vârf în domeniu menţionăm:
- tehnologia elaborării produselor-program, 

procesarea limbajului natural, modelarea şi 
sistemele de simulare;

- modelarea matematică şi elaborarea algorit-
milor numerici pentru soluţionarea proble-
melor de fizică, matematică, ecologie; dez-
voltarea tehnologiei elaborării produselor-
program (metode de calcul paralel, interfeţe 
grafice în baza „OpenGL”), cercetarea mode-
lelor evolutive. 

Ştiinţele medicale şi farmaceutice
În lume este unul dintre domeniile cu cea mai 

importantă extindere a serviciilor de externalizare 
ştiinţifică. În R.Moldova, însă, acest sector este mai 
slab internaţionalizat, deşi ar exista premise pentru o 
implicare mai activă în acest proces.

În domeniul biomedicinii şi farmaceuticii se nu-
mără circa 15% din totalul proiectelor programelor 
de stat. Prezintă interes investigaţiile în cadrul progra-
mului utilizării radiaţiei milimetrice în diagnosticare şi 
tratament. Domeniile în care se efectuează cercetări la 
nivel înalt sunt:

- studiul mecanismelor de reglare vegetativă, 
segmentare si suprasegmentare, a mecanis-
melor patogenice de precipitare a atacului 
migrenos, a altor cefalee, a factorilor de risc 
în apariţia afecţiunilor cefalgice, vegetative 
şi extrapiramidale (Institutul de Neurologie şi 
Neurochirurgie);

- imunologia şi imunodiagnostica tuberculo-
zei, a bolilor pulmonare nespecifice, crea-
rea şi investigarea remediilor cu proprietăţi 
imunomodulatoare (Institutul de Ftizipneu-
mologie);

- utilizarea ingineriei tisulare în crearea ţesuturi-
lor biologice umane – substituenţi ai ţesuturi-
lor cardiace (Centrul de Chirurgie a Inimii);

- perfecţionarea strategiilor diagnostico-cu-
rative ale patologiei chirurgicale din zona 
gastro-duodeno-hepato-pancreatice şi colo-
rectale (Universitatea de Stat de Medicină şi 
Farmacie „N. Testemiţeanu”). 

Totuşi, cele mai reale perspective pentru externali-
zare ştiinţifică în acest domeniu le au cercetările în do-
meniul farmaceutic, inclusiv testările la clinicile USMF.

Ştiinţele biologice, chimice şi agricole
Din acest compartiment sunt vizibile, pe plan in-

ternaţional, cercetările care se efectuează la Institutul 
de Chimie, Institutul de Microbiologie şi Universitatea 
de Stat din Moldova.

Dacă ne referim la ştiinţele agricole, deşi Repu-
blica Moldova dispune de un potenţial ştiinţific apre-
ciabil în acest sector, pe plan internaţional externa-
lizarea serviciilor ştiinţifice în agricultură este foarte 
slab prezentă. Excepţie fac cercetările în domeniul 
biotehnologiilor.

Cercetările din domeniul biotehnologiilor agri-
cole sunt aplicate, efectuându-se în colaborare cu 
agenţi economici interesaţi. Circa 2/3 din toate pro-
iectele de transfer tehnologic, finanţate în anul 2006, 
au fost din acest domeniu, iar în cadrul programelor 
de stat – peste 35%. Cercetările ce ţin de elaborarea 
soiurilor noi sau a unor tehnologii de creştere din 
R.Moldova nu prezintă interes din punctul de vede-
re al externalizării. Mai cu perspectivă sunt investi-
gaţiile privind bioreglatorii naturali (Institutul de 
Genetică şi Fiziologie a Plantelor), precum şi unele 
biotehnologii, tehnologii de producere a unor bău-
turi şi produse alimentare cu caracteristici cerute, de 
exemplu, cu destinaţii profilactice şi curative (Insti-
tutul de Tehnologii Alimentare, Institutul de Chimie, 
UTM, Institutul Naţional al Viei şi Vinului).

Institutele din domeniul chimiei şi biologiei dis-
pun de capacităţi de efectuare a analizelor fie la Cen-
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trul de metrologie şi metode analitice de cercetare 
(în domeniul rezonanţei magnetice şi spectroscopiei 
laser, cromatografiei cu lichide, spectroscopiei atomi-
ce), fie în cadrul instituţiilor lor (în special, la Institutul 
de Chimie şi Institutul Tehnologiilor Alimentare). In-
stitutul de Tehnologii Alimentare are experienţă de 
colaborare cu întreprinderi din Rusia, în trecut, unele 
laboratoare ale acestuia efectuau cercetări şi elabo-
rau tehnologii pentru produsele alimentare utilizate 
în cosmos, existând perspective de colaborare pentru 
acest institut.

La un nivel mai ridicat se efectuează cercetări în do-
meniul:

- proceselor schimbului azotat, aminoacizilor 
şi aminelor biogene la om, animale, obiecte, 
mediul ambiant, plante şi produse agricole;

- compoziţiei şi acumulării metaboliţilor se-
cundari la diferite specii de plante, elabora-
rea unor preparate cu efecte protectoare faţă 
de diferiţi factori de stres; 

- sintezei orientate a principiilor bioactive de 
către microalge şi cianobacterii în scopul ob-
ţinerii preparatelor nutraceutice şi farmaceu-
tice noi;

- calităţii alimentelor în scopul determinării va-
lorii calorice şi nutritive, elaborării metodelor 
instrumentale şi microbiologice de apreciere 
a calităţii alimentelor;

- androsterilităţii citoplasmice în ameliorarea 
porumbului şi producerea de seminţe, eva-
luării surselor de germoplasmă şi evidenţie-
rea surselor importante pentru ameliorarea 
porumbului.

Efectuând o analiză comparativă a domeniilor 
ştiinţifice din Moldova cu un nivel mai ridicat al cer-
cetărilor efectuate şi a profilului ramurilor ştiinţifice
intens internaţionalizate, s-a observat că există po-
sibilităţi de includere a unor organizaţii din sistemul 
naţional al cercetării-dezvoltării în procesele de ex-
ternalizare ştiinţifică. Dar, ţinând seama de concuren-
ţa mare la nivel mondial şi de faptul că alte ţări au un 
potenţial şi o experienţă mult mai mare în domeniul 
externalizării ştiinţifice decât R.Moldova, este foarte 
important pentru instituţiile de la noi să-şi găsească 
nişe potrivite, pentru care să-şi dezvolte capacităţi. 
Eventual, acestea ar putea proveni din nanotehnolo-
gii, inginerie, tehnologii informaţionale, biotehnologii 
şi alte câteva segmente mai înguste ale sferei ştiinţei 
şi inovării din Republica Moldova.

Elemente ale politicilor de promovare a exter-
nalizării ştiinţifice

Experienţa altor ţări din regiune şi din Asia de 
Sud-Est, percepute azi ca localizări atractive pentru 
cercetare-dezvoltare, arată că este posibil pentru 
ţări ca R.Moldova să-şi dezvolte capacităţile necesare 
pentru a se conecta la sistemele de cercetare-dezvol-
tare ale companiilor multinaţionale. Pentru aceasta 
trebuie luate o serie de măsuri de ordin politic şi in-

stituţional de atragere a investiţiilor străine în cerce-
tare-dezvoltare.

Capacităţile inovative ale unei ţări sunt direct 
relevante pentru atractivitatea ţării-gazdă în dome-
niul cercetării-dezvoltării pentru companiile multina-
ţionale. În acelaşi timp, această capacitate depinde şi 
de faptul cât de mult firmele şi instituţiile locale sunt 
capabile să absoarbă şi să însuşească experienţa ca 
rezultat al interacţiunii cu companiile multinaţiona-
le. Din aceste considerente este necesar de creat un 
cadru instituţional care să consolideze inovarea. Poli-
ticile speciale trebuie să se concentreze pe 4 direcţii: 
resursele umane, instituţiile publice de cercetare, pro-
tecţia drepturilor de proprietate intelectuală şi politi-
ca de competitivitate [9]. Eforturile de asigurare adec-
vată cu resurse umane implică politici educaţionale şi 
măsuri de atracţie a expertizei de peste hotare. Pen-
tru instituţiile publice de cercetare-dezvoltare este 
esenţial să aibă legături cu întreprinderile industriale 
şi institutele să promoveze stabilirea unor noi compa-
nii – spin-off, deoarece majoritatea contractelor se în-
cheie cu companii industriale; alte scopuri importante 
pentru sfera ştiinţei şi inovării sunt creşterea ponderii 
alocărilor pentru cercetare-dezvoltare în P.I.B. şi par-
ticiparea activă în Programele-cadru ale Uniunii Eu-
ropene. Atractivitatea ţării poate creşte, dacă regimul 
de protecţie a drepturilor de proprietate intelectuală 
este mai efectiv, iar acesta este complementat prin 
politici competiţionale adecvate.

Eforturile în aceste domenii trebuie să reflecte atât 
avantajul comparativ şi specializarea tehnologică a fie-
cărei ţări, cât şi calea de dezvoltare pe care ţara doreşte 
să o urmeze. Politicile selective pot include promova-
rea investiţiilor scontate, cerinţele de performanţă şi 
stimulente, precum şi crearea parcurilor ştiinţifice şi 
tehnologice. Este esenţial de promovat activ oportu-
nităţile de externalizare off-shore şi a ofertei, deoarece 
baza unei strategii globale de externalizare a compa-
niilor este cunoaşterea opţiunilor globale şi regionale 
de externalizare şi luarea de decizii de externalizare în 
mod activ despre toate funcţiile afacerii în loc de a fo-
losi resurse locale şi/sau interne ca standard. Este, prin 
urmare, esenţial ca piaţa internaţională de externaliza-
re să aibă cunoştinţă de oferta sistemului de cercetare-
dezvoltare din Republica Moldova.

Ţările care au urmat calea inovaţională de dezvol-
tare a economiei, elaborând la început concepţia de 
dezvoltare a acesteia pentru atingerea unor activităţi 
cu valoare adăugată sporită şi bazate pe cunoştinţe, 
apoi investind strategic în resurse umane, cu o focu-
sare puternică asupra ştiinţei şi ingineriei, investind în 
dezvoltarea infrastructurii pentru cercetare-dezvolta-
re, utilizând cerinţele de performanţă şi stimulente, ca 
parte a strategiei generale de atragere a investiţiilor 
străine în domenii-ţintă, şi implementând politici de 
protecţie a drepturilor de proprietate intelectuală, în 
prezent sunt cele mai atractive din punctul de vedere 
al companiilor multinaţionale.
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