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Articolul reprezintă rezumatul autoreferatului 

tezei de doctor habilitat, cu acelaşi titlu. Actualitatea 
temei abordate este determinată de faptul că, în 
prezent, cunoştinţele, a căror sursă principală este 
sistemul de cercetare-dezvoltare, a devenit 
componentă de bază a creşterii bunăstării şi a 
competitivităţii pe plan global. În aceste condiţii, 
cercetarea-dezvoltarea devine element important al 
strategiilor naţionale şi sectoriale. În cazul Republicii 
Moldova, există o serie de aspecte specifice, 
determinate de procesele socioeconomice şi politice, 
care reclamă studii în domeniu. Totodată, având în 
vedere obiectivul strategic al Republicii Moldova de 
integrare europeană, este necesară armonizarea cu 
mecanismele şi practicile europene în domeniul 
ştiinţei. 

Analiza literaturii de specialitate (peste 500 surse 
bibliografice/webografice) a arătat că există un 
număr şi o varietate foarte mare de cercetări, în 
special la nivel internaţional. În Republica Moldova 
de asemenea, au fost studiate diferite aspec-
te/elemente ale unui sistem de cercetare-dezvoltare, 
cu predominarea lucrărilor ce tratează ştiinţa ca 
element al dezvoltării economice şi sociale a 
Republicii Moldova. În ultimii ani, se atestă un 
interes sporit la subiectul cercetat, fiind susţinute o 

serie de teze de doctorat ce se referă la diferite 
aspecte (evaluarea organizaţiilor ştiinţifice; 
comunicarea ştiinţifică, dreptul ştiinţei, suportul 
informaţional al evaluării ştiinţei ş.a.). Cu toate 
acestea, în opinia noastră, se impunea un studiu 
complex asupra sistemului naţional de cercetare-
dezvoltare (CD), pentru a putea lua decizii mai bine 
fundamentate. 

Aceste circumstanţe au determinat conturarea 
design-ului studiului şi stabilirea scopului acestuia: 
fundamentarea şi elaborarea căilor de perfec-
ţionare a managementului sistemului naţional de 
cercetare-dezvoltare influenţat complex de 
procesele de globalizare, integrare europeană şi 
trecere la economia bazată pe cunoaştere, de 
trecutul socialist şi de dimensiunea mică a 
comunităţii ştiinţifice. 

Primul obiectiv urmărit a fost de a analiza 
abordările teoretico-metodologice privind organi-
zarea activităţilor de CD în contextul intensificării 
proceselor de internaţionalizare a ştiinţei, astfel încât 
măsurile propuse de perfecţionare a sistemului să nu 
fie în contradicţie cu natura cercetării. În baza 
analizei lucrărilor atât ale adepţilor concepţiei 
academice privind ştiinţa (de ex., [1; 2; 3]), cât şi ale 
acelora ai concepţiei sociale (de ex., [4; 5; 6]), a fost 



Managementul sistemului national de cercetare-dezvoltare în contextul proceselor de globalizare               137 
 

 

sintetizat specificul CD, ca un obiect complex al 
managementului şi particularităților elaborării şi 
realizării măsurilor de reglementare ale diferitor 
elemente ale sistemului. Se evidenţiază 
complexitatea managementului CD, determinat atât 
de particularităţile activităţii ştiinţifice ce se referă la 
procesul de investigaţii şi la rezultatele obţinute 
(incertitudinea descoperirilor, necesitatea schim-
burilor şi a libertăţii de creaţie, efect în timp de la 
rezultate etc.), cât şi de așteptările tot mai ridicate ale 
societății față de ştiinţă, legate de capacitatea CD de 
a contribui la soluţionarea problemelor sociale, 
creşterea bunăstării şi a altor forme de utilitate. În 
plus, la nivel naţional, CD are toate caracteristicile 
unui sistem de autoorganizare: structuri neuniforme, 
trăsături nelineare şi asimetrice, sistem deschis şi 
departe de echilibru. Astfel, particularităţile CD 
impun ca prin măsuri de planificare, organizare, 
motivare, evaluare şi control să creăm, pe de o parte, 
condiţii propice de muncă pentru cercetători, care 
presupun libertate de creaţie şi autoorganizarea 
activităţilor ştiinţifice, iar pe de altă parte, să adaptăm 
şi să orientăm activităţile cercetătorilor spre nevoile 
sociale şi economice. O altă concluzie a acestei 
analize este că CD poate să joace un rol important în 
dezvoltarea socioeconomică doar atunci când 
sistemul este organizat adecvat, iar pentru aceasta 
trebuie să dezvoltăm o bază ştiinţifică pentru luarea 
deciziilor.  

Strâns legat de specificul CD este rolul statului 
în managementul activităților ştiinţifice, deter-
minarea rolului acestuia la etapa modernă fiind un alt 
obiectiv al lucrării. A fost urmărită evoluția politi-
cilor statului şi principalele instrumente utilizate de-a 
lungul timpului şi s-a constatat că rolul statului a fost 
şi este important (chiar dacă s-a manifestat diferit), 
acest fapt fiind determinat de următorii factori: 

1) particularităţile produsului ştiinţific în 
calitate de marfă: imposibilitatea măsurării 
cantitative exacte a efectului acestuia în momentul 
implementării; existenţa doar a unor deosebiri 
calitative între analoage; include cunoştinţe originale 
şi, deci, este specific şi irepetabil; orice cunoştinţă 
ştiinţifică nu are sens să fie produsă mai mult de o 
singură dată, iar potenţialul utilizării ei este variat şi 
nelimitat în timp; 

2) disfuncţiile pieţei în domeniul CD: ineficienţa 
concurenţei; bunuri de consum public; pieţe 
incomplete ş.a. 

3) funcţiile ştiinţei într-o societate: majoritatea 
actorilor unui sistem CD sunt interesaţi de funcţia 
economică a ştiinţei, însă celelalte funcţii (de 
cunoaştere, de instruire, de prestigiu, de expertiză 
ş.a.) sunt, de asemenea, importante şi trebuie 
asigurate de stat. 

Astfel, mecanismele pieţei nu sunt capabile, de 
sinestătător, să asigure susţinerea activităţilor CD la 
un nivel suficient pentru dezvoltarea economică şi 
socială. În aceste condiţii, statul are sarcina de a crea 
un cadrul favorabil pentru investirea mijloacelor la 
toate etapele de creare şi utilizare a cunoştinţelor, de 
a facilita activităţile CD şi a asigura interacţiunea 
între diferiţi actori ai procesului de producţie a 
cunoştinţelor, ceea ce necesită un management 
inteligent al interacţiunilor. 

Analiza experienţei internaţionale a arătat că în 
prezent, principalele acţiuni ale statelor în moder-
nizarea sistemelor naţionale CD sunt următoarele [7]: 

 trecerea de la abordarea separată a mana-
gementului CD la abordarea în cadrul politicilor 
inovaţionale;  

 stabilirea unor priorităţi CD şi identificarea 
unui echilibru în utilizarea resurselor disponibile;  

 implicarea tuturor actorilor sociali în formu-
larea şi implementarea politicilor ştiinţei;  

 separarea funcţiilor de stabilire a priorităţilor 
şi de executare a cercetărilor; 

 reformarea sectorului public al CD, care 
vizează creşterea autonomiei instituţiilor; extinderea 
cercetării spre sistemul universitar; scheme de 
stimulare a transferului de cunoştinţe pentru a creşte 
beneficiile sociale şi economice; introducerea unor 
modele de finanţare mai competitive; creşterea 
controlului extern al calităţii cercetărilor efectuate de 
către organizaţiile publice de cercetare; 

 stimularea creării firmelor start-ups, a 
firmelor bazate tehnologic şi a incubatoarelor; 
diversificarea măsurilor de mobilizare a resurselor 
financiare pentru inovare, capital de risc, scheme 
financiare de tip “seed”, numeroase măsuri fiscale ca 
instrument de încurajare a investiţiilor private în CD. 

În contextul în care un rol important al statului în 
managementul CD este să faciliteze interacţiunea 
între diferiţi actori ai producţiei cunoştinţelor, iar CD 
este tot mai mult privită într-un cadru mai larg, cel al 
inovării, a fost analizată succint şi relaţia între 
ştiinţă şi dezvoltarea economică şi socială.  

Chiar dacă în prezent este recunoscut caracterul 
endogen al CD în modelul creşterii economice şi 
există diferite construcţii teoretice care explică modul 
prin care ştiinţa contribuie la dezvoltarea socio-
economică (concepţia Sistemului Naţional de 
Inovare, modelul triplei elice (3H), modelul 
NPK (the New Production of Knowledge) ş.a.), 
este mai dificilă stabilirea exactă a aportului CD. 
Există anumite cercetări cantitative, însă, din analiza 
literaturii putem conchide că demonstrarea ştiinţifică 
a cauzalităţii între investiţiile de CD şi creşterea 
economică rămâne dificilă. Cu toate acestea, 
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concluzia este cât se poate de clară: nu te poţi aştepta 
la efecte economice şi sociale importante doar 
investind (mai ales modest, cum este cazul Republicii 
Moldova) în sistemul CD (chiar dacă acesta ar fi 
organizat adecvat), dacă nu există o bună funcţionare 
a celorlalte elemente a unui sistem de inovare şi o 
interacţiune între ele (de ex., dacă nu există o 
funcţionare a statului de drept şi combatere a 
corupţiei). 

Întrucât ştiinţa este prin natura sa internaţională 
şi impactul proceselor globale se răsfrânge inevitabil 
şi asupra sistemului naţional CD, următorul obiectiv 
al lucrării a fost analiza şi evidenţierea principalelor 
caracteristici ale interacţiunii globalizare-ştiinţă şi 
a influenţei acesteia asupra funcționării sistemelor 
naţionale de CD. Studiul a arătat că relaţia 
globalizare-ştiinţă este complexă şi reciprocă. Mai 
mult decât atât, după părerea noastră, rolul major al 
CD este elementul care deosebeşte globalizarea de 
celelalte etape ale internaţionalizării. Acest rol-cheie 
a CD în progresul civilizaţiei moderne stă la baza 
constituirii unei noi economii (numită şi economie 
postindustrială), cu caracteristici deosebite (factor 
primar – cunoştinţele; rolul deosebit al valorilor 
intangibile; economie de reţea, virtuală, digitală,    
într-o schimbare rapidă).   

Principalele trăsături ale globalizării se manifestă 
şi în CD, iar peisajul ştiinţific modern reflectă, în 
mare parte, impactul proceselor de globalizare. 
Printre tendinţele importante în domeniu se numără 
creşterea investiţiilor în ştiinţă şi tehnologii, sporirea 
rezultatelor ştiinţifice obţinute, repartizarea spaţială 
neuniformă a capacităţilor ştiinţifice şi tehnologice, 
diversificarea spaţială a peisajului ştiinţific global, 
ultima ca rezultat al implementării unor politici pro-
ştiinţifice de către guvernele unor ţări mai slab 
dezvoltate, schimbări în organizarea cercetărilor 
ştiinţifice, datorate orientării tot mai pronunţate a 
cercetărilor spre mediul economic şi social, dar şi 
creşterii multidisciplinarităţii cercetărilor. Baza teh-
nologică a noii economii o constituie dezvoltarea 
tehnologiilor interdisciplinare şi convergente.  

În aceste condiţii, pentru a beneficia de procesele 
de globalizare, ţările încearcă, prin intermediul 
sistemelor naţionale CD, să aibă acces, să adapteze şi 
să exploateze noi cunoştinţe şi tehnologii. Utilizarea 
maximă a avantajelor globalizării şi minimizarea 
efectelor negative ale acesteia de către Republica 
Moldova va depinde de modul de asimilare a 
legităţilor dezvoltării societăţilor postindustriale şi 
informaţionale, ceea ce presupune trecerea la calea 
inovaţională de dezvoltare. 

În domeniul CD, cea mai importantă trăsătură şi 
consecinţă a proceselor de globalizare este inter-
naţionalizarea ştiinţei. În literatura de specialitate, 

cel mai des se disting 3 modalităţi mai importante de 
internaţionalizare a CD: exploatarea internaţională a 
tehnologiilor produse la nivel naţional, cooperarea 
ştiinţifică şi tehnologică internaţională şi generarea 
internaţională de cunoştinţe şi inovaţii [8]. Având în 
vedere amploarea fenomenului de mobilitate şi 
cariera individuală a persoanelor ca motiv de acţiune, 
considerăm că putem distinge  o grupă aparte de 
internaţionalizare a CD – mobilitatea internaţională.   

Concluzia care rezultă din analiza motivelor, 
formelor, tendinţelor şi caracteristicelor în interna-
ţionalizarea CD în sectorul public şi globalizarea 
activităţilor de către companiile transnaţionale 
(inclusiv ISD, externalizare, efectele de „spillover” şi 
„spin-off”), este că procesul de internaţionalizare a 
ştiinţei creează oportunităţi şi pentru ţările mai puţin 
dezvoltate de a-şi dezvolta sistemele naţionale CD, 
dar este foarte importantă stabilirea unor priorităţi şi 
focusarea pe segmente, în care ele ar avea avantaje 
comparative sau competitive. Totodată, pentru a 
beneficia, în urma proceselor, Republica Moldova ar 
trebui să-şi orienteze propriul sistem CD spre 
cooperare internaţională. Calea pentru întărirea 
capacităţii ştiinţifice naţionale, la etapa actuală, 
rămâne cooperarea ştiinţifică internaţională, în 
primul rând Programele Cadru ale UE.  

Cea mai mare parte a lucrării este dedicată 
analizei ample a sistemului de CD din Republica 
Moldova şi a fost necesară pentru a putea evidenţia 
direcţiile de acţiune în perfecţionarea manage-
mentului sistemului şi integrarea acestuia în 
comunitatea internaţională. Primul obiectiv fixat a 
constat în cercetarea evoluţiei managementului şi a 
performanţelor sistemului CD din Republica Moldova. 
Pornind de la stabilirea trăsăturilor modelului sovietic 
de organizare a ştiinţei şi a influenţei acestuia asupra 
sistemului naţional de CD, am evidenţiat 3 perioade 
majore în politica ştiinţei din Republica Moldova: 
1991-1998; 1998-2004 şi 2004-2014. Clasificarea în 
aceste perioade s-a făcut în baza analizei 
documentelor de politici şi actelor normative; a 
sistemul de instituţii şi a mecanismelor de 
coordonare a ştiinţei; a dinamicii indicatorilor de 
resurse şi rezultate. Concluzia este că politicile 
aplicate pentru reformarea sistemului naţional CD, pe 
parcursul a peste 25 ani, se caracterizează prin 
inconsecvenţă, contradicţii; schimbări în direcţia 
acestora, lipsa unei abordări sistemice şi a unei baze 
analitice, iar definirea rolului Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei (AŞM) a fost elementul-cheie al oricăror 
reformări şi activităţi conceptuale. Această analiză ne 
sugerează că este necesară implementarea reformelor 
într-o manieră sistemică, în baza unui document de 
politici argumentat ştiinţific, detaliat, elaborat cu 
participarea tuturor actorilor importanţi din sistem, 
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luând în consideraţie influenţa reciprocă a ele-
mentelor din interiorul sistemului, cât şi a legăturilor 
lui cu educaţia şi economia.  

Urmare a evoluţiei sistemului, în prezent, s-a 
constituit un model de tip centralizat de 
reglementare a activităţilor ştiinţifice, cu concen-
trarea majorităţii funcţiilor la AŞM [9]. Acest model 
are unele trăsături nefavorabile dezvoltării sistemului 
CD, cum ar fi lipsa separării funcţiilor de elaborare a 
politicii, de executare şi de evaluare, inclusiv 
dificultatea de a evita conflictele de interese; slaba 
consultare a tuturor actorilor sociali şi coordonarea 
cu alte politici ale statului, tratarea diferenţiată a 
organizaţiilor ştiinţifice, în funcţie de subordonare şi 
mecanisme imperfecte de finanţare a cercetării, în 
special cea instituţională. 

Un alt obiectiv al lucrării a constat în 
evidenţierea trăsăturilor principale ale sistemului 
naţional CD şi a nivelului de integrare pe plan 
internaţional sub aspectul rezultatelor şi al meca-
nismelor aplicate. Compararea valorii şi evoluţiei 
indicatorilor-cheie ai sistemului naţional CD cu cei 
din Uniunea Europeană (UE) atestă decalaje 
importante ce ţin de resursele investite. Numărul 
cercetătorilor la 1 mil. locuitori este de peste 4,5 ori 
mai redus decât în UE şi, mai degrabă, se poate 
adânci având în vedere emigrarea tinerilor talentaţi şi 
atractivitatea redusă a carierei ştiinţifice. Numărul 
populaţiei cu studii superioare este relativ înalt, însă 
numărul celor care obţin titluri ştiinţifice este de 
peste 5 ori mai redus decât media UE. Volumul 
finanţelor investite raportat la PIB este de 
aproximativ 5 ori mai mic decât media UE. 

Resursele umane şi financiare limitate investite 
au repercusiuni asupra calităţii producţiei ştiinţifice, 
fapt relevat de către analiza bibliometrică efectuată. 
După numărul articolelor în reviste din fluxul 
ştiinţific internaţional, care este principalul măsurător 
al performanţei ştiinţifice, în special, în cercetarea 
fundamentală, raportat la populaţie, ocupăm poziţii 
modeste (cu valori de peste 15 ori mai mici decât 
media europeană), în plan regional, depăşind doar 
unele state mici din Balcani şi Asia centrală. 
Republica Moldova se află într-o descreştere 
continuă în clasamentele internaţionale după numărul 
publicaţiilor, conform SCOPUS, coborând de pe 
locul 90, în 2001, pe locul 110, în 2013 [10]. Această 
poziţie se datorează, în primul rând, resurselor 
insuficiente (la un articol publicat de către autorii 
moldoveni se investesc de 10-15 ori mai puţine 
finanţe decât pentru unul din Uniunea Europeană), 
dar există şi alte cauze, inclusiv influenţa modelului 
de dezvoltare a ştiinţei sovietice (de exemplu izolarea 
cercetătorilor), faptul că revistele de la noi nu sunt în 
bazele de date internaţionale (doar una în ISI-

Thomson şi trei în SCOPUS). Situaţia este ase-
mănătoare şi în cazul brevetelor, un important 
indicator al performanţei în ştiinţele aplicative. Şi 
efectul economic al acestor rezultate este, mai 
degrabă, modest, exporturile de înaltă tehnologie 
constituind doar 6% din exporturile de produse. Este 
interesant faptul că o mare parte din articole (între 
2/3 şi ¾) sunt publicate în comun cu autori din alte 
ţări, acesta fiind cel mai înalt indicator din CSI, ceea 
ce ne indică importanţa cooperării internaţionale 
pentru a obţine rezultate recunoscute internaţional 
[11]. Analiza şi a altor indicatori ai internaţionalizării 
ştiinţei din Republica Moldova, cum ar fi acordurile 
de colaborare, proiectele comune de cercetare, con-
tractele de externalizare, ne-a permis stabilirea prin-
cipalelor trăsături şi oportunităţi de cooperare inter-
națională. 

Analiza structurală a indicatorilor de „input” şi 
„output” a fost efectuată pe instituţii, sectoare, 
programe etc. În ceea ce priveşte finanţarea, se 
constată următoarele caracteristici: predominarea 
netă a finanţării publice, distribuită în cea mai mare 
parte pentru cercetări aplicative, principalul 
beneficiar fiind institutele AŞM. Cel mai important 
instrument de alocare a resurselor financiare rămâne 
finanţarea instituţională, care este o schemă 
semicompetitivă. Programele competitive constituie 
în jur de 15% din totalul finanţării proiectelor CD, cu 
o tendinţă de descreştere (programele de stat care 
sunt forma principală de promovare a politicii de stat 
în domeniu au ajuns la mai puţin de 4% din 
finanţarea publică).  Majoritatea instrumentelor 
utilizate pentru finanţare sunt generice, iar 
procedurile de finanţare, evaluare, monitorizare şi 
raportare sunt identice. 

În domeniul resurselor umane, cele mai impor-
tante probleme sunt cele legate de structura pe grupe 
de vârste (îmbătrânirea personalului), structura după 
domenii (de ex., reducerea drastică a cercetătorilor 
din ştiinţele tehnice – de la fiecare al doilea, în 1990, 
la fiecare al 7, în 2013), precum şi cele ce ţin de 
atragerea cercetătorilor în anumite domenii. 
Problemele asigurării cu resurse umane sunt deter-
minate şi de particularităţile pregătirii cadrelor 
ştiinţifice prin doctorat.  Se înregistrează un număr 
redus de doctoranzi şi, respectiv, de titluri ştiinţifice 
conferite, printre ultimele locuri în Europa, din cauza 
asigurării financiare insuficiente, procedurilor anevo-
ioase de susţinere, lipsei unor perspective economice 
atrăgătoare etc. Dar chiar şi acestui număr redus de 
doctoranzi şi titluri conferite le este caracteristică o 
slabă corespundere structurii existente a cercetă-
torilor; necesităţilor economice şi sociale (ex., în 
agricultură, care generează aproximativ 50% a 
veniturilor din export se susţin anual teze numărate); 
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competitivităţii domeniilor (de ex. în cele mai 
competitive 4 domenii, însumând 71,8% din toate 
articolele publicate de către cercetătorii moldoveni, 
sunt conferite doar 21,1% din totalul de titluri 
ştiinţifice). Totodată, unei instituţii organizatoare de 
doctorat din Republica Moldova îi revine circa 32 
doctoranzi, inclusiv doar 9 (!) în anul I [12], ceea ce 
face dificilă atingerea masei critice şi respectarea 
principiilor Zalsburg şi altor standarde relevante. 

La nivelul performanţelor ştiinţifice, de asemenea, 
se observă decalaje importante între instituţii şi 
cercetători. Majoritatea publicaţiilor recunoscute 
internaţional provin de la Institutul de Fizică 
Aplicată, Institutul de Inginerie Electronică şi 
Nanotehnologii, Universitatea de Stat din Moldova, 
Universitatea Tehnică a Moldovei şi Institutul de 
Chimie (aproape 80% din total); iar în acelaşi timp, 
doar circa 14% din cercetătorii moldoveni au articole 
ISI şi doar 3% au publicat minim un articol pe an 
[13]. Având în vedere că rezultatele cercetării 
moldoveneşti pe plan extern sunt modeste, a fost 
interesant să vedem cum sunt recunoscute, la nivel 
naţional, aceste performanţe. Se constată că doar 
15% din directorii de proiecte au publicaţii ISI; 
precum şi faptul că la 4 instituţii au fost alocate mai 
puţin de 100 mii de lei (finanţare instituţională pentru 
cercetări fundamentale) raportat la un articol ISI, iar 
8 instituţii cu finanţare în domeniu nu au deloc astfel 
de publicaţii. Efectuarea şi a altor analize asemă-
nătoare (corelare brevete-finanţare aplicativă, articole 
ISI-premii AŞM ş.a.) demonstrează că performanţele 
recunoscute internaţional sunt insuficient stimulate şi 
recompensate. Este evident că nici nu ar trebui să 
existe o corelare liniară între finanţare şi rezultate, 
deoarece există o serie de particularităţi ce ţin de 
domeniul ştiinţei, tipul activităţii ş.a.; totuşi, aceste 
corelări atestă anumite trăsături şi trebuie să fie 
utilizate, complementar cu alţi indicatori, în luarea 
deciziilor.  

Soluţionarea problemelor structurale identificate 
depinde, în mare parte, de utilizarea oportunităţilor 
oferite de procesele de globalizare şi integrare 
europeană. Având în vedere acest lucru, ne-am 
propus să analizăm cum se raportează Republica 
Moldova la obiectivele paneuropene (cele mai 
importante pentru CD fiind cele ale Spaţiului 
European de Cercetare – ERA şi a Uniunii Inovării – 
IU) și care sunt progresele înregistrate, mai ales că, 
în documentele strategice europene, este menţionat 
că ţările asociate sunt aşteptate să contribuie la 
realizarea acestora. Analiza acţiunilor întreprinse 
sugerează că lipseşte o viziune unică şi o politică 
unitară pentru implementarea priorităţilor UE, 
precum şi un mecanism de evaluare internă a 
progreselor înregistrate [14] Progresul naţional spre 

angajamentele IU este foarte modest, cel mai mare 
obstacol în realizarea acestora fiind lipsa unui sistem 
inovaţional eficient, care ar integra organic CD [15]. 
Considerăm însă că aceste iniţiative comunitare re-
prezintă o oportunitate pentru reformarea sistemului 
naţional CD, prin stimularea unui proces de spe-
cializare inteligentă, deoarece UE îşi asumă anga-
jamentul să sprijine aceste demersuri naţionale. 

Studierea sistemului național CD a fost finalizată 
cu o analiză SWOT şi cu identificarea a cinci 
provocări majore, care rezultă din analizele 
efectuate: asigurarea insuficientă cu resurse umane 
calificate; investiţii reduse în CD, în special, din 
partea sectorului privat, fără o prioritizare clară; 
legături slabe între institutele de cercetare, univer-
sităţi şi sectorul antreprenorial; model ineficient de 
guvernare a inovării; sistem de evaluare şi moni-
torizare slab dezvoltat. Analiza a demonstrat că 
măsurile de politică, fixate în documentele strategice 
(mai ales în Strategia CD şi Strategia Inovării), sunt 
adecvate, în cea mai mare parte, pentru a face faţă 
provocărilor identificate. Dar, unele dintre ele au fost 
stabilite recent, altele poartă un caracter declarativ 
sau sunt generale, fără a fi transpuse în acțiuni 
concrete, potrivite și coordonate între ele [16].  

Pentru a face faţă acestor provocări, a înţelege 
mai bine fenomenele recente şi a formula politici 
adecvate de dezvoltare a sistemelor naţionale CD, 
sunt necesare mecanisme noi/îmbunătăţite de analiză, 
monitorizare şi evaluare. De aceea, ne-am propus să 
analizăm unele abordări şi instrumente inteligente 
de elaborare a politicilor ştiinţei şi să examinăm 
posibilitatea implementării acestora în condiţiile 
Republicii Moldova. Unul din acestea, analiza 
bibliometrică a devenit un instrument standard al 
managementului CD, în ultimele decenii, mai ales în 
domeniul evaluării performanţelor ştiinţifice.  Utili-
zarea analizei bibliometrice în evaluare este limitată, 
din cauza neajunsurilor sale, şi nu poate substitui 
metodele calitative de evaluare. Cu toate 
dezavantajele sale, metoda bibliometrică este folosită 
pe larg ca fiind mai puţin subiectivă, fiind utilă acolo 
unde expertiza colegială are un grad înalt de 
subiectivism. În ultima perioadă, se dezvoltă rapid 
(datorită orientării ştiinţei spre producerea unor 
rezultate relevante pentru societate) şi metode 
altmetrice de măsurare a producţiei ştiinţifice, care 
caută să pună în evidenţă aspecte care prin evaluările 
clasice nu sunt suficient de bine luate în seamă [17]. 
Analiza indicatorilor bibliometrici şi a utilizării lor în 
lume arată că ei ar avea relevanţă pentru sistemul 
naţional CD, dacă se vor lua în calcul rezultatele 
ştiinţifice recunoscute internaţional şi că analiza 
bibliometrică s-ar putea constitui într-o componentă 
importantă a evaluării corecte şi imparţiale a ştiinţei 
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naţionale, asanarea mediului academic prin ierar-
hizarea adecvată a valorilor.  

Dezvoltarea indicatorilor statistici rezultă din 
necesitatea înţelegerii performanţelor şi tendinţelor 
sistemului CD şi a asigurării compatibilităţii şi com-
parabilităţii internaţionale. Din aceste considerente, a 
fost stabilită corespunderea indicatorilor calculaţi în 
Republica Moldova manualelor OECD, în primul 
rând, Manualului Frascati, compatibilitatea statisticii 
ştiinţei din Republica Moldova şi UE. În baza acestei 
analize, a fost elaborată o formă statistică cu 
includerea indicatorilor relevanţi lipsă, care a fost 
testată în instituţii din toate cele 4 sectoare. Studiul 
demonstrează utilitatea indicatorilor noi introduşi 
(personal în echivalent normă întreagă, cheltuieli de 
CD după sectoare şi după obiective socioeconomice 
ş.a.), a utilizării unor coeficienţi, efectuarea unor 
sondaje regulate. Totodată, în baza analizei, reco-
mandăm ajustarea termenilor utilizaţi în Codul 
Ştiinţei şi Inovării/alte acte din domeniu la definiţiile 
formulate în Manualul Frascati şi alte manuale 
metodologice OECD, de ex., termenul de dezvoltare 
experimentală. 

Analiza prevederii tehnologice (Foresight) a 
demonstrat că ea ar permite o identificare a 
priorităţilor de cercetare mai apropiată de necesităţile 
Republicii Moldova, ar crea o bază pentru 
interacţiunea actorilor sistemului naţional de CD şi a 
unor reţele naţionale sau clustere pe segmente ale 
cercetării şi inovării. Abordarea specializării inte-
ligente şi politica de inovare axată pe cerere ar ajuta 
la orientarea sistemului CD spre necesităţile eco-
nomice şi sociale, stabilirea nişelor competitive pe 
care să se axeze cercetarea ştiinţifică (argumentat, nu 
imitativ şi conservator), asigurând masa critică şi 
deschiderea cooperării cu sectorul antreprenorial, dar 
şi la armonizarea cu tehnicile şi procedurile utilizate 
la nivel european.  

Rezultatele cercetărilor efectuate au fost 
sintetizate în ultima parte a studiului, în vederea 
realizării obiectivului de identificare a soluţiilor 
pentru perfecţionarea managementului sistemului 
naţional CD şi de elaborare a recomandărilor. Ele au 
fost precedate de sistematizarea acţiunilor de politică 
a ştiinţei luate la nivel european şi de către unele ţări 
aparte, deoarece am considerat că la baza 
propunerilor noastre trebuie să stea bunele practici 
internaţionale. Această analiză a experienţei inter-
naţionale, sistematizată în câteva anexe, vizează, 
practic, toate elementele managementului unui sistem 
CD (organizare, finanţare, evaluare etc.).  

Una din propunerile care rezultă din aceste 
analize este modelul de organizare a mana-
gementului sistemului naţional CD, în 4 nivele 
interconectate, cu funcţii clare pentru fiecare, care, 

după părerea noastră, poate să asigure un echilibru 
între autonomia individuală şi controlul 
organizaţional. La baza sistemului propus de 
management ar trebui să stea libertatea individuală a 
cercetătorului, adică un grad maxim de libertate 
permise de cerinţele organizaţionale şi necesitatea 
atestării calităţii cercetărilor. Organizaţiile/unităţile 
ştiinţifice (mai bine-zis partea administrativă a 
acestora) la următorul nivel au sarcina să creeze 
condiţii şi mediu propice pentru autoguvernarea 
cercetătorilor (inclusiv în baza cunoaşterii şi 
diseminării Cartei Europene a Cercetătorului), să sus-
ţină logistic toate aspectele activităţii ştiinţifice şi de 
efectuare a formalităţilor administrative, iar printr-un 
management inteligent să influenţeze şi să modeleze, 
indirect, activităţile cercetătorilor individuali, astfel 
încât cunoştinţele, experienţa şi activităţile curente să 
fie orientate spre atingerea scopurilor generale ale 
instituţiei. La următorul nivel al managementului 
sistemului naţional CD trebuie să existe autorităţi 
naţionale, care să realizeze politica statului (imple-
mentarea adecvată a principiilor şi mecanismelor 
prevăzute în documente de politici) şi să creeze o 
atmosferă ce ar stimula performanţa (reglementări 
clare, principii corecte de evaluare şi finanţare etc.), 
asigurând astfel condiţiile nemijlocite pentru auto-
organizarea activităţilor ştiinţifice şi tehnologice. La 
acest nivel, ar trebui să funcţioneze structuri care să 
asigure separarea activităţilor conceptuală, executivă 
şi de expertiză. Cel mai general nivel al mana-
gementului sistemului naţional CD ţine de stabilirea 
strategiei dezvoltării CD la nivel naţional, coor-
donarea acesteia cu alte politici ale statului şi 
incorporarea acesteia într-un sistem de inovare 
puternic, identificarea priorităţilor ştiinţifice 
naţionale şi asigurarea că ştiinţa îşi îndeplineşte toate 
funcţiile. Un astfel de model al managementului 
sistemului naţional CD nu înseamnă o abordare 
liniară a managementului, deoarece delimitarea 
nivelelor este convenţională, iar influenţa actorilor 
este reciprocă. 

Din acest model rezultă astfel de recomandări 
practice ca: crearea unui organ consultativ care ar 
reuni reprezentanţi ai tuturor actorilor sistemului 
CDI, condus de preşedinte sau prim-ministru; 
distribuirea funcţiilor executate în prezent de către 
AŞM diferitelor structuri: autoritate publică centrală 
– pentru politici,  agenţie executivă – pentru 
distribuirea finanţelor, efectuarea cercetărilor – 
unităţi cu autonomie suficientă, fără subordonare 
directă unităţii executive; simplificare proceduri, 
facilitare şi debirocratizare pentru cercetători pentru 
ca să-şi poată dedica, mai mult timp, activităţilor de 
cercetare [18].  
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Cercetările efectuate au arătat că pentru 
cercetarea din Republica Moldova dimensiunea 
internaţională are o importanţă deosebită.  Nece-
sitatea cooperării internaţionale rezultă din carac-
terul global al cercetării (specializare îngustă, multi-
disciplinaritate, complementaritate, activitate de 
reţea), complexitatea cercetărilor (resurse şi condiţii 
pentru asigurarea masei critice, infrastructură 
voluminoasă şi complexă ş.a.) şi pentru a asigura un 
caracter obiectiv cercetării şi managementului 
(veridicitate mai înaltă). Poate cel mai important 
efect al cooperării internaţionale constă în faptul că 
ea implică o schimbare de mentalitate şi, ca şi 
consecinţă, schimbarea stilurilor de management şi a 
modului de lucru. Reieşind din necesităţi şi avantaje, 
cooperarea internaţională ar trebui utilizată ca 
instrument strategic şi proactiv de management în 
procesul de reformare şi modernizare a sistemului 
naţional CD, adică stimularea cooperării științifice 
internaţionale în procesul de elaborare și planificare a 
politicilor; modernizarea sistemului naţional prin 
promovarea cooperării internaţionale, inclusiv ce ţine 
de cultura efectuării şi evaluării cercetărilor, creş-
terea factorului reputaţional etc., orientarea coope-
rării internaţionale spre necesităţile Republicii Mol-
dova.  

Strâns legat de abordarea cooperării 
internaţionale, ca instrument al managementului, este 
principiul propus de prioritizare a rezultatelor 
ştiinţifice recunoscute internaţional, care prevede că 
recunoaşterea internaţională reprezintă o garanţie a 
calităţii şi valorii rezultatului, iar acestea trebuie 
stimulate şi prioritizate la toate etapele/nivelurile în 
procesul de management al sistemului naţional CD.  
Motivaţia acestui principiu derivă din faptul că, în 
condiţiile unei comunităţi ştiinţifice mici, cu 
reminiscenţe din moştenirea sovietico-socialistă, cu 
lipsa delimitării funcţiilor în sistem, luarea deciziilor 
în managementul CD are un grad ridicat de 
subiectivism, iar evaluarea colegială nu reflectă fidel 
valoarea ştiinţifică. Din recomandările practice ce 
rezultă din aceste concluzii, menţionăm stimularea 
cooperării ştiinţifice internaţionale şi a rezultatelor 
recunoscute internaţional în procesul de evaluare a 
organizaţiilor, a propunerilor de proiecte, la distri-
buirea finanţelor pentru cercetări, în cariera cer-
cetătorilor; dezvoltarea unei metodologii şi stabilirea 
unui sistem de monitorizare şi evaluare a măsurilor 
de politici orientate spre internaţionalizarea sis-
temului naţional CD; încurajarea financiară a cer-
cetătorilor care publică în reviste recunoscute inter-
naţional; abonarea la cele mai importante baze de 
date internaţionale. 

O serie de alte propuneri de măsuri de politică a 
ştiinţei au fost înaintate în urma studiului, inclusiv un 

set de principii sintetizate pentru asigurarea unei 
evaluări obiective, din care menţionăm: 

 evaluarea sistematică, periodică a întregului 
spectru de elemente CDI (politici, sistem, organizaţii, 
programe, proiecte, cercetători) şi corelarea acestora 
cu politicile în domeniu; 

 utilizarea predominantă a indicatorilor canti-
tativi recunoscuţi pe plan internaţional; 

 combinarea indicatorilor cantitativi cu 
informaţiile calitative de la experţi, astfel încât să fie 
evaluaţi „peer-review” doar candidaţii care au atins 
un prag minim al recunoaşterii internaţionale; 

 recunoaşterea diferenţelor importante între 
diferite specialităţi/domenii ştiinţifice şi tipuri de CD; 

 recunoaşterea variatelor dimensiuni ale CD, 
cum ar fi resursele, procesul, ieşirile şi rezultatul; 

 acceptarea diversităţii ieşirilor prin care 
rezultatele sunt transmise şi diseminate; 

 luarea în consideraţie a impactului social, 
economic, cultural şi de mediu al CD;  

 utilizarea unor date veridice şi verificabile, în 
primul rând, din bazele de date (ex., ISI-Thomson şi 
SCOPUS – la nivel internaţional, Expert online şi 
IBN – la nivel naţional); 

 acceptarea noilor metode şi indicatori care 
captează noi dimensiuni ale impactului cercetărilor 
ştiinţifice;  

 excluderea criteriilor nonştiinţifice la 
efectuarea evaluării (ex., vârstă, titluri onorifice); 

 compatibilitatea cu sistemele de evaluare 
internaţionale şi atragerea experţilor de peste hotare, 
mai ales atunci când nu este posibilă evaluarea, 
conform unor indicatori cantitativi.  

În domeniul resurselor umane este necesară 
creşterea numărului cercetătorilor, prin sporirea 
asigurării financiare, introducerea unor criterii 
obiective ale excelenţei ştiinţifice, implicarea dia-
sporei ştiinţifice, stimularea tinerilor cercetători, dar 
şi prin îmbunătăţirea pregătirii prin doctorat. În acest 
sens, propunerile noastre le-am sintetizat într-o 
concepţie de asigurare a masei critice în studiile 
doctorale, care propune organizarea în parteneriat a 
şcolilor doctorale mari, aderarea la şcoli doctorale 
internaţionale; susţinerea mobilităţii internaţionale a 
doctoranzilor şi a pregătirii acestora prin cotutelă 
internaţională; utilizarea tehnologiilor moderne 
(cursuri online); finanţarea diferenţiată a pregătirii pe 
domenii ş.a.  

Succesul acţiunilor de reformare şi creştere a 
competitivităţi sistemului CD depinde, în mare mă-
sură, de asigurarea suportului analitico-
informaţional pentru luarea deciziilor în domeniu. 
Concepţia noastră pentru acest suport include 3 ele-
mente: 
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1. utilizarea unor instrumente şi abordări 
adaptate la condiţiile Republicii Moldova (noi 
indicatori statistici, indicatori bibliometrici, 
„foresight”, politici de inovare axate pe cerere, 
specializare inteligentă); 

2. informatizarea proceselor de administrare a 
CD şi dezvoltarea unor soluţii software pentru 
asigurarea cu date veridice şi suficiente şi facilitarea 
procesului de gestionare a proiectelor şi de raportare; 

3. fundamentarea deciziilor în domeniul poli-
ticilor şi managementului prin efectuarea studiilor 
scientice, inclusiv crearea unui centru de cercetări 
ştiinţifice în domeniu. 

Strâns legată de asigurarea suportului analitico-
informaţional este şi optimizarea procedurilor 
administrative, deoarece dezvoltarea unor sisteme 
informatice naţionale, ce ţine de procesul de 
depunere a proiectelor, expertiza on-line, 
monitorizarea şi raportarea activităţilor ştiinţifice, 
publicarea şi diseminarea rezultatelor, ar trebui să 
conducă la simplificarea sarcinilor pentru cercetători 
şi la generarea automată a informaţiilor necesare. Din 
alte propuneri, menţionăm simplificarea raportărilor 
financiare şi ştiinţifice şi simplificarea procedurilor 
de achiziţie a utilajului ştiinţific. 

În domeniul finanţării CD, propunerile noastre 
practice se referă la: 

 stabilirea unei ţinte de investiţii în CD de 
1,5% din PIB pentru anul 2020, inclusiv 1/3 din 
sectorul privat; 

 echilibru între diferite moduri/instrumente de 
finanţare, care să asigure atât  o utilizare eficientă a 
fondurilor, cât şi autonomia instituţiilor cu activităţi 
CD;  

 creşterea finanţării cu adevărat competitive 
până la aproximativ 25-30% din total; 

 alocarea finanţării instituţionale în baza unei 
formule, care ar include numărul de cercetători ai 
instituţiei, infrastructura care trebuie gestionată şi 
performanţa instituţională (ultima bazată pe rezul-
tatele evaluării şi acreditării instituţiilor, cu prio-
ritizarea rezultatelor recunoscute internaţional).  

În concluzie, două idei de bază se desprind în 
urma efectuării cercetării: 

1. creşterea competitivităţii unui sistem naţional 
de cercetare-dezvoltare influenţat complex de 
procesele de globalizare, tranziţie economică,  inte-
grare europeană, trecere la economie bazată pe cu-
noştinţe, dimensiune mică a comunităţii ştiinţifice, 
are loc doar atunci când  managementul şi politicile 
în domeniu sunt abordate multidimensional şi 
sistemic; 

2. în contextul proceselor de globalizare, ţările mici 
îşi dezvoltă un sistem eficient de cercetare-dezvoltare şi 

pot asigura o masă critică doar atunci când există o 
deschidere internaţională a ştiinţei naţionale şi sunt 
prioritizate în management mecanismele şi rezultatele 
recunoscute internaţional.  
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