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SUMMARY
Application of ICT for RDI activities creates an efficient and transparent environ-

ment for research and innovation. Monitoring the computerization in this area ena-
bles the identification of strengths and weaknesses, opportunities and threats, which 
as a whole, may contribute to qualitative reforms in this area.
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1. INTRODUCERE. Implementarea şi 
utilizarea tehnologiei informaţiei şi comu-
nicaţiilor (TIC) în activităţile legate de cer-
cetare-dezvoltare-inovare (CDI) transfor-
mă modul în care este realizată cercetarea 
ştiinţifică, creând un mediu de cercetare şi 
inovare eficient. Totodată, TIC contribuie la 
dezvoltarea economiei bazate pe cunoaş-
tere şi asigură accesul cetăţenilor la cele 
mai noi informaţii ştiinţifice. eInfrastructura 
este un mediu nou de cercetare, în care toţi 
cercetătorii din cadrul instituţiilor de profil 
sau angajaţi în proiecte ştiinţifice naţionale 
sau multinaţionale au acces partajat la faci-
lităţi ştiinţifice unice sau distribuite (inclusiv 
date, instrumente, calcule şi comunicaţii), 
indiferent de tipul lor şi locaţia în lume. [1]

Consiliul Uniunii Europene recunoaşte 
rolul decisiv al eInfrastructurilor pentru 
atingerea excelenţei ştiinţifice, potenţialul 
lor pentru îmbunătăţirea accesibilităţii şi a 
impactului acestora în transformarea mo-
dului de realizare a cercetărilor ştiinţifice. 

eInfrastructura aduce o contribuţie majoră 
la realizarea obiectivelor strategiei „Digital 
Agenda for Europe” (Agenda digitală a 
Europei) [2] şi a viziunii pentru Spaţiul Eu-
ropean de Cercetare (ERA), având un rol-
cheie în sprijinirea implementării de noi 
facilităţi de cercetare.

În contextul acordului între instituţiile 
administraţiei publice centrale privind dis-
tribuirea responsabilităţilor de colectare, 
producere şi diseminare a indicatorilor de 
monitorizare a edificării societăţii informa-
ţionale în Republica Moldova, [3] semnat 
la 24 iulie 2012, în perioada 2009-2013 a 
fost realizat studiul anual  „e-Ştiinţa.”

Printre obiectivele studiului se numără:
- identificarea problemelor (punctelor 

forte/slabe) în domeniul CDI în TIC;
- identificarea problemelor pe dimensi-

unea potenţialului uman în CDI în TIC;
- identificarea alocaţiilor şi cheltuielilor 

pentru cercetare în TIC şi pentru informati-
zare în sfera CDI (buget, alte surse);
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- elaborarea recomandărilor privind in-
formatizarea sferei CDI în TIC.

Rezultatele pot servi drept bază pentru 
elaborarea unor documente de politici în 
domeniul TIC în sfera ştiinţei şi inovării, 
precum şi drept sursă de informaţie pen-
tru procesul de luare a deciziilor în sfera 
CDI. 

2. METODOLOGIA STUDIULUI. Studiu 
„e-Ştiinţa” se axează pe 11 indicatori sta-
tistici din subsetul „e-Ştiinţa” al Setului de 
indicatori statistici de monitorizare a edifi-
cării Societăţii informaţionale în Republica 
Moldova [3] (din totalul de 108 indicatori 
pe ţară). Indicatorii din setul „e-Ştiinţa” pot 
fi grupaţi convenţional în 3 compartimen-
te:

a) indicatori de infrastructură şi acces; 
b) indicatori de competenţe digitale;
c) indicatori economici.

Tabelul 1. Lista indicatorilor statistici din setul e-Ştiinţa

Cod  
indicator

Denumire indicator

SC e-Ştiinţa
SC1 Proporţia instituţiilor din sfera ştiinţei şi inovării care folosesc calculatoare.
SC2 Proporţia salariaţilor din sfera ştiinţei şi inovării care folosesc calculatoare-

le în activităţile de serviciu.
SC3 Procentul salariaţilor din sfera ştiinţei şi inovării care folosesc Internetul în 

activităţile de serviciu.
SC4 Proporţia instituţiilor din sfera ştiinţei şi inovării cu intranet.
SC5 Proporţia instituţiilor din sfera ştiinţei şi inovării care folosesc Internetul 

(total şi pe tipuri de acces).
SC6 Proporţia instituţiilor din sfera ştiinţei şi inovării cu prezenţă web.
SC7 Proporţia bibliotecilor din sfera ştiinţei şi inovării care publică online cata-

loagele lor electronice.
SC8 Proporţia doctoranzilor la specializări TIC în totalul doctoranzilor.
SC9 Proporţia alocaţiilor pentru cercetări ştiinţifice în TIC în totalul alocaţiilor 

pentru cercetări ştiinţifice de la bugetul de stat.
SC10 Proporţia cheltuielilor în TIC în totalul cheltuielilor instituţiilor din sfera 

ştiinţei şi inovării.
SC11 Proporţia instituţiilor din sfera ştiinţei şi inovării care folosesc aplicaţii in-

formatice.

Informaţiile primare pentru calcularea 
valorilor indicatorilor statistici sunt colec-
tate dintr-un şir de surse: rapoarte statis-
tice anuale 1-inf [4] şi 1-ştiinţa [5] prezen-
tate de organizaţiile din sfera CDI la BNS, 
rapoarte privind activitatea Consiliului 
Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Teh-
nologică al Academiei de Ştiinţe a Moldo-
vei (CSŞDT al AŞM) şi rezultatele ştiinţifice 
principale obţinute în sfera ştiinţei şi ino-
vării pentru perioada 2009-2013, ediţii ale 
Monitorului Oficial al Republicii Moldova, 
cu lista programelor/proiectelor din sfe-
ra ştiinţei şi inovării finanţate de la buge-
tul de stat, pentru perioada 2009-2013, 
date oferite de Consiliul Naţional pentru 
Acreditare şi Atestare (CNAA), la solicita-
rea IDSI, privind numărul doctoranzilor la 
specialităţile TIC, baza de cunoştinţe a IDSI 
(oferă informaţii cu privire la numărul uti-
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lizatorilor internet în instituţiile conectate 
la reţeaua ACADEMICA, numărul de calcu-
latoare, canalele de acces la Internet etc.). 

Cercetarea a fost efectuată pe 18 mem-
bri instituţionali, 29 membri de profil, 4 
membri afiliaţi ai AŞM, 5 organizaţii de su-
port, 6 organizaţii de management al sfe-
rei ştiinţei şi inovării şi 10 întreprinderi de 
stat ale AŞM – în total 72 de organizaţii. 

Calitatea evaluării informatizării în di-
namică depinde substanţial de veridicita-
tea informaţiilor primare. O parte dintre 
datele primare nu sunt disponibile pentru 
marea majoritate a membrilor de profil, 
întrepinderi de stat. Pentru indicatorii din 
cadrul studiului sunt incluse comentarii 
privind disponibilitatea datelor primare. 

3. ANALIZA INDICATORILOR e-ŞTIINŢĂ
a) Indicatori de infrastructură şi ac-

ces. Indicatorii e-Ştiinţă privind utilizarea 
TIC în sfera CDI relevă schimbările canti-
tative şi calitative care s-au produs de-a 
lungul anilor. Din punctul de vedere al in-
dicatorilor de infrastructură şi acces, dota-
rea cu calculatoare ale instituţiilor din sfera 
CDI au crescut continuu pe durata anilor, 
la fel ca şi pentru celelalte domenii de acti-
vitate din economia naţională. În perioada 
2009-2013, 100% dintre instituţiile din sfe-
ra ştiinţei şi inovării folosesc calculatoare 
în activitatea lor.  

Cele 27 de organizaţii care desfăşurau 
activităţi de cercetare (inclusiv 18 organi-
zaţii – membri instituţionali, 5 – organiza-
ţii de suport, 3 – organizaţii de manage-
ment şi 1 întreprindere de stat) au dispus 
în proporţie de 100% de reţea locală în 
perioada 2009-2013. În cadrul reţelei este 
implementat un şir de servicii informati-
ce, unul dintre noile servicii prestate este 
EduRoam (Education Roaming). Serviciul 
EduRoam este un serviciu securizat de roa-
ming la nivel mondial pentru comunitatea 
academică şi de cercetare. Acesta permite 
studenţilor, cercetătorilor şi personalului 
din instituţiile participante să dispună de 
acces securizat la Internet atât în campu-

sul propriilor instituţii, cât şi în incintele 
instituţiilor participante. Institutul de Dez-
voltare a Socităţii Informaţionale (www.
idsi.md), în colaborare cu RENAM, a confi-
gurat serverele radius ale acestui serviciu 
la nivel naţional şi instituţional (în cadrul 
reţelei ACADEMICA). EduRoam este dispo-
nibil pentru cercetătorii din cadrul reţelei 
ACADEMICA, iar începând cu 2012 – inclu-
siv pentru universităţi.

Totodată, organizaţiile din sfera CDI 
sunt conectate la Internet în proporţie 
de 100%, beneficiind de conectivitate de 
bandă largă ≥ 2Mbps (100 Mbps – 1 Gbps). 
Serviciile de reţea locală şi conectare la 
Internet a instituţiilor din sfera ştiinţă şi 
inovare sunt realizate în cea mai mai mare 
parte de către Institutul de Dezvoltare a 
Societăţii Informaţionale (IDSI, www.idsi.
md). IDSI este responsabil de conceperea, 
realizarea şi dezvoltarea unei infrastructuri 
digitale dedicate pentru sistemul CDI, şi 
anume reţeaua ACADEMICA. [5] Reţeaua 
ACADEMICA a fost creată în baza Hotărârii 
nr. 86 a CSŞDT al AŞM din 27 mai 2010 [7] 
în scopul dezvoltării infrastructurii siste-
mului de informaţii ştiinţifico-tehnologice 
a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, 
subordonate Academiei de Ştiinţe a Mol-
dovei (AŞM), implementării serviciilor şi 
tehnologiilor informaţionale şi de comuni-
caţii moderne şi performante în activitatea 
CDI conform standardelor europene şi in-
ternaţionale.

Proporţia instituţiilor din sfera CDI cu 
prezenţă web (site oficial) a scăzut de la 
86% în 2012 la 82% în 2013 (Fig. 1). Pagi-
nile web ale unor instituţii de profil nu mai 
sunt accesibile în Internet. Organizaţiile 
CDI membri instituţionali, afiliaţi, precum 
şi organizaţiile de suport sunt prezente în 
Internet în proporţie de 100%. Deşi toate 
aceste instituţii dispun de site-uri sau pa-
gini web oficiale, o parte dintre acestea 
nu sunt actualizate cu regularitate şi nu 
reflectă pe deplin activitatea organizaţiilor 
respective, nici nu sunt utilizate eficient ca 
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instrumente de promovare a organizaţiilor 
şi diseminare a informaţiilor ştiinţifice ge-
nerate de acestea.   

Pentru organizaţiile de management al 
sferei CDI valoarea indicatorului a crescut 
de la 67% în 2012 la 83% în 2013 (a fost 
elaborat site pentru Consiliul Consultativ 
de Expertiză www.cce.asm.md), iar între-
prinderile de stat din sfera CDI au prezen-
ţă web doar în proporţie de 20%. Cel din 
urmă indicator se poate explica prin faptul 
că întreprinderile de stat, în virtutea speci-
ficului activităţilor desfăşurate, nu au con-
ştientizat importanţa prezenţei în spaţiul 
online sau valoarea adăugată pe care o 
pot obţine ca rezultat sau sunt în proces 
de reorganizare. 

Dintre 75 de organizaţii analizate, 

aproximativ jumătate – 36 de organizaţii 
(48%) au prezenţă în reţelele de sociali-
zare (Fig. 2). Dintre cele 36 de organiza-
ţii prezente, toate au cont pe Facebook, 
doar 4 dispun de cont pe reţeaua profe-
sională LinkedIn şi doar 3 deţin cont pe 
Twitter. Totodată, se atestă situaţia când 
una şi aceeaşi organizaţie are mai mult de 
un singur cont pe o anumită reţea de so-
cializare, fapt care creează confuzii pen-
tru utilizatori. Astfel, 10 organizaţii dintre 
cele 36 prezente pe Facebook, au câte 2 
conturi, 3 organizaţii - câte 3 conturi, iar o 
instituţie are 4 conturi. Dintre cele 36 de 
organizaţii prezente pe reţelele de socia-
lizare, doar 12 indică pe site-ul oficial al 
instituţiei trimitere (link) la contul său pe 
reţeaua de socializare.

Fig. 1. Proporţia instituţiilor din sfera CDI cu prezenţă web (2013), %.

Fig. 2. Prezenţa organizaţiilor din sfera CDI pe reţele de socializare (tipuri de organizaţii).
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Un alt indicator de acces se referă la 
proporţia bibliotecilor din sfera ştiinţei şi 
inovării care publică online cataloagele lor 
electronice: 

- bibliotecile specializate (ştiinţifice); 
- bibliotecile instituţiilor de învăţământ, 

în special din cadrul universităţilor mem-
bri de profil şi afiliaţi ai AŞM. 

În anul 2012, dintre cele 35 de biblio-
teci ştiinţifice, aproximativ jumătate (46%) 
dispuneau de locaţie web. Totodată, doar 
jumătate dintre bibliotecile cu prezenţă 
în Internet publicau online cataloagele lor 
electronice (25,7% din totalul biblioteci-
lor). În anul 2013 lista bibliotecilor a fost 
completată cu încă 3, astfel dintr-un total 
de 38 de biblioteci, doar 53% dispun de 
locaţie web, iar dintre acestea doar 21% 
publică online cataloagele lor electronice 
(Fig. 3). Cataloagele electronice ale bibli-
otecilor sunt menţinute utilizând Tinread 
– 3 biblioteci (http://tinread.com/), Q-Se-
ries Web OPAC – 4 biblioteci (www.eosintl.
com/modules/opac/), Irbis – 1 bibliote-
că (www.librarytechnology.org/libraries.
pl?ILS=Irbis) şi 1 bibliotecă - OpenBiblio 
(http://obiblio.sourceforge.net/).

Fig. 3. Proporţia bibliotecilor din sfera ştiinţei şi inovării care publică 
online cataloagele lor electronice (2013).

În 2011, dintre 26 de organizaţii sub-
ordonate AŞM doar 3,8% utilizau în acti-
vitatea lor aplicaţii informatice integrate 

(Institutul de Matematică şi Informatică) 
şi pentru activităţi operaţionale (Institu-
tul de Dezvoltare a Societăţii Informaţio-
nale). Aplicaţiile informatice specializate 
domeniului de cercetare erau utilizate în 
activitatea a 7 instituţii – 26,9%, iar aplica-
ţiile informatice de evidenţă contabilă şi 
de evidenţă a salariaţilor sunt utilizate în 
toate instituţiile analizate. În 2011 niciuna 
dintre instituţii nu utiliza aplicaţii infor-
matice de evidenţă şi control al circulaţiei 
documentelor şi al executării deciziilor. În 
2013, Institutul de Dezvoltare a Societăţii 
Informaţionale a împlementat un sistem 
de circulaţie electronică a documentelor.

b) Indicatori de competenţe digitale. 
Alţi câţiva indicatori se referă la competen-
ţe digitale, în special proporţia salariaţilor 
din sfera ştiinţei şi inovării care folosesc 
calculatoarele şi Internetul în activităţile 
de serviciu. Pentru determinarea valorilor 
indicatorilor respectivi, au fost analizate 
rapoartele 1-inf şi 1-ştiinţă ale 24 de insti-
tuţii (18 membri instituţionali, 2 organiza-
ţii de management, 3 de suport şi 1 între-
pindere de stat).

Pentru instituţiile analizate, procentul 

angajaţilor care utilizează calculatorul în 
activităţile de serviciu a fost în continuă 
creştere, de la  64% în 2009 până la 76% în 
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Fig. 4. Proporţia instituţiilor din sfera ştiinţei şi inovării care foloseau în 2011  
aplicaţii informatice specializate.

Fig. 5. Proporţia salariaţilor din sfera ştiinţei şi inovării care folosesc calculatoarele, 
inclusiv cele conectate la Internet,  în activităţile de serviciu.

2012 şi 83% în 2013 (Fig. 5). Similar, a cres-
cut şi procentul angajaţilor care utilizează 
Internetul pentru activităţile de serviciu 
de la 72% în 2009 la 76% în 2012 şi 81% 
în 2013. Scăderea valorii indicatorului re-
spectiv pentru 2011 este cauzată de lipsa 
sau incorectitudinea datelor respective în 
rapoartele unor instituţii. Se observă că 
pentru 2012 proporţia angajaţilor care uti-
lizează calculatoarele şi Internetul în acti-
vităţile de serviciu este identică – 76%, iar 
pentru 2013 diferă nesemnificativ din ca-
uza inexactităţii datelor primare raportate 
la Biroul Naţional de Statistică (BNS). 

Un alt indicator de competenţe digitale 
care prezintă interes se referă la proporţia 
doctoranzilor la specializări TIC în totalul 
doctoranzilor. Conform datelor furniza-
te de CNAA, proporţia doctoranzilor la 
specialităţile TIC în totalul doctoranzilor a 
constituit la 01.01.2013 doar 3,8% (Fig. 6), 
manifestând o dinamică pozitivă compa-
rativ cu 2009, când proporţia respectivă 
constituia 2,1%. Cei mai mulţi doctoranzi 
sunt la specialităţile „Bazele teoretice ale 
informaticii; programarea calculatoare-
lor” – 38, „Calculatoare, sisteme de calcul şi 
reţele informaţionale” – 36, „Sisteme infor-
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maţionale” – 29. Totodată, nu este niciun 
doctorand la 13 dintre cele 23 de speciali-
tăţi TIC, printre care Sisteme şi dispozitive 
optoelectronice de telecomunicaţii şi de 
prelucrare a informaţiei, Automatizarea şi 
gestionarea proceselor tehnologice (pe 
ramuri), Tehnologia semiconductorilor şi a 
materialelor tehnicii electronice, Securita-
te tehnologică şi informaţională.

Fig. 6. Numărul tezelor de doctorat la specialităţile TIC (la 01.01.2013).

Fig. 7. Proporţia cheltuielilor în TIC în totalul cheltuielilor instituţiilor din 
sfera ştiinţei şi inovării (28 de instituţii din sfera CDI). 

Sursa. Rapoartele 1-ştiinţa şi 1-inf prezentate de instituţii.

c) Indicatori economici. Indicatorii 
economici se referă, în principal, la 2 as-
pecte: proporţia cheltuielilor în TIC în tota-

lul cheltuielilor instituţiilor din sfera ştiin-
ţei şi inovării şi proporţia alocaţiilor pentru 
cercetări ştiinţifice în TIC în totalul alocaţii-
lor pentru cercetări ştiinţifice de la bugetul 
de stat. 

Pentru estimarea indicatorilor respec-
tivi au fost analizate 28 de insituţii din sfe-
ra CDI în 2012 şi 27 în 2013 (ca rezultat al 
comasării a 2 instituţii). Cheltuielile pentru 

TIC includ toate costurile (cheltuielile şi 
consumurile) suportate pentru proiecta-
rea, procurarea, instalarea şi exploatarea 
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Fig. 8. Proporţia alocaţiilor pentru cercetări ştiinţifice în TIC în totalul alocaţiilor 
pentru cercetări ştiinţifice de la bugetul de stat (28 de instituţii din sfera CDI).

Sursa. Monitorul Oficial al Republicii Moldova (2008-2012). 

de mijloace TIC, inclusiv instruirea perso-
nalului. 

În perioada 2009-2013 se atestă o scă-
dere a proporţiei cheltuielilor în TIC în to-
talul cheltuielilor instituţiilor din sfera şti-
inţei şi inovării cu 2,6 puncte procentuale 
(Fig. 7). Cheltuielile pentru informatizare 
ale instituţiilor subordonate AŞM care 
beneficiază de serviciile IDSI conectate în 
reţeaua ACADEMICA s-au diminuat de la 
7,5% în 2009 la 4,2% în 2013 sau cu 11,24 
mln. lei cumulativ pe parcursul a patru 
ani, totodată, asigurându-se o creştere a 
calităţii serviciilor informatice şi a indica-
torilor privind informatizarea organizaţi-
ilor. Impactul dat este şi rezultatul imple-
mentării investiţiilor inteligente efectuate 
de IDSI şi instituţiile academice, precum 
şi certificării IDSI în conformitate cu stan-
dardele internaţionale ISO 9001:2008, ISO 
14001:2005, BS OHSAS 18001:2007 şi ISO / 
IEC 27001:2005 (http://idsi.md/en/iso-cer-
tification).

CONCLUZII. Realizarea studiului pri-
vind informatizarea sferei CDI pentru peri-
oada 2009-2013 relevă un şir de probleme 
şi neajunsuri din domeniu, inclusiv cele 
care ţin de raportare, statistică pentru a 
oferi informaţii primare veridice. Astfel, 
este necesară o definire clară a tuturor no-

ţiunilor, pentru a da posibilitatea colectării 
calitative a datelor pentru studiu. Rapoar-
tele 1-ştiinţa şi 1-inf prezentate de instituţii 
la BNS nu sunt completate la nivel cores-
punzător, datele prezentate de multe ori 
nu sunt veridice (în special indicatorii care 
ţin de informatizare). Finanţarea centra-
lizată a serviciilor informaţionale de bază 
şi dezvoltarea e-Infrastructurii furnizate 
actualmente de Institutul de Dezvoltare 
a Societății Informaţionale şi RENAM sunt 
benefice şi absolut necesare, pentru a face 
faţă cerinţelor de integrare în spaţiul eu-
ropean de cercetare demonstrând o creş-
tere a calităţii serviciilor informaţionale şi 
optimizarea cheltuielilor. În aceeaşi ordine 
de idei este absolut necesară elaborarea 
politicii naţionale privind accesul liber la 
resursele de informaţii ştiinţifico-tehnolo-
gice elaborate prin finanţare de la bugetul 
de stat. Pentu asigurarea valorificării opor-
tunităţilor Programului Orizont 2020 şi ale 
altor fonduri internaţionale se impune ca 

niciodată implementarea unor servicii in-
formaţionale oferite de GEANT, precum 
eduRoam, eduCONF, eduGAIN, perfSO-
NAR, eduPERT etc. [8]  Pentru optimizarea 
cheltuielilor la nivel naţional se recoman-
dă abonarea la baze de date internaţiona-
le în baza consorţiilor naţionale şi oferirea 
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accesului prin intermediul reţelei ştiinţifi-
co-educaţionale RENAM.

Rezultatele studiului demonstrează că 
este necesară creşterea gradului de alfabe-
tizare digitală, dezvoltarea competenţelor 
digitale şi a incluziunii în sfera CDI. Actua-
lizarea site-urilor oficiale ale instituţiilor şi 
utilizarea acestora ca instrument de pro-
movare a imaginii, serviciilor, rezultatelor 
ştiinţifice este imperativă în era digitală, 
dar, totodată, nu trebuie neglijată necesi-
tatea sporirii gradului de conştientizare a 
riscurilor spaţiului digital şi a implemen-
tării unor măsuri de asigurare a securităţii 

cibernetice.  Republica Moldova dispune 
de potenţial de dezvoltare a eInfrastruc-
turii naţionale, se cere însă suport guver-
namental susţinut pentru a face faţă cerin-
ţelor de resurse organizaţionale şi financi-
are. [9] Pentru asigurarea competitivităţii 
şi dezvoltării eInfrasctructurii de CDI, în 
contextul organizării concursurilor de pro-
iecte în sfera CDI din RM se recomandă or-
ganizarea unor competiţii de proiecte de 
infrastructură, inclusiv e-Infrastructură, si-
milare cu cele organizate de către Comisia 
Europeană în cadrul „PC7” şi „Orizont 2020.” 
[10]
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