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DEZVOLTAREA CAPITATULUI UMAN IN DOMENIUL CERCETARII-
DEZVOLTARII DIN REPUBLICA MOLDOVA 

 
Prof. univ. dr. hab. Anatol Rotaru, USM  

Dr. Svetlana Alexeeva,USM 

Rodica Cujba, Institutul de Dezvoltare a Societ ii Informa ionale 
 

This paper makes an attempt to emphasize the problem of the development of human capital in research 

and development sphere of the Republic of Moldova. The insufficient investments in R&D led to the emerging 

situation regarding human capital and as result S&T policies elaborated and implemented during the last 10 

years of Moldova’s Independence did not manage to change this situation. 

 
În epoca în care problema rarit ii resurselor se face sim it  prin crize alimentare, ale petrolului 

sau ale materiilor prime, accentul, mai mult ca niciodat , trebuie mutat nu pe exploatarea extensiv  a 
resurselor naturale, ci pe utilizarea lor intensiv ; or, noua abordare implic  mai mult inteligen a, 
îndemân rile, aptitudinile, talentele, cuno tin ele, mai precis, capitalul uman [1]. 

În pofida acestui deziderat bine cunoscut Guvernele rii pe parcursul a 20 de ani de 
independen  a Republicii Moldova nu au fost în stare s  investeasc  suficiente mijloace financiare în 
cercetare-dezvoltare, nivelul de finan are reducându-se de la 0,73% din PIB în 1990 pân  la 0,18% din 
PIB în 2001, dup  care a început o majorare lent , atingând cifra de 0,59% din PIB în 2009 (figura 1). 
Aceast  finan are insuficient  pe parcursul multor ani a cercet rii-dezvolt rii a avut, i continu  s  
exercite, un efect negativ de lung  durat , contribuind la degradarea capitatului tiin ific, în special al 
celui uman. 

Nivelul de cheltuieli per cercet tor este un indicator extrem de important i semnificativ. În 
Republica Moldova acest indicator este de 10 ori mai mic decât cel mediu global (figura 2). Acest fapt 
nu permite cercet torilor talenta i s  efectueze cercet rile tiin ifice în Republica Moldova. 

Cu problema similar  s-au ciocnit i alte republici ex-sovietice [2, 3, 4]. Dicusar A.I. et alias [5] 
au efectuat o analiz  comparativ  a dinamicii poten ialului uman tiin ific în Ucraina, Belarus i 
Republica Moldova, axându-se mai mult pe cercet torii cu grade tiin ifice de doctor i doctor 
habilitat. În actuala lucrare, îns , s-a f cut încercarea de a depista dinamica atât a cercet torilor, cât i a 
altor categorii de angaja i în C&D, efectuând o analiz  comparativ  atât cu unele ri din fosta URSS, 
cât i din America, Europa, Asia.  
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Figura 1. Dinamica cheltuielilor pentru cercetare-dezvoltare 
în Republica Moldova (1990-2011), % PIB 

 

Sursa: Rapoartele Academiei de tiin e a Moldovei, Anuarele Statistice ale Republicii Moldova 

 

 
Figura 2. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare  

per cercet tor tiin ific (mii $ SUA ) 
 

Sursa:  : 2010.  .     

 . 

 
Analiza datelor Biroului Na ional de Statistic  din Republica Moldova [6] privind num rul 

lucr torilor, care efectueaz  lucr ri de cercet ri tiin ifice i elabor ri, inclusiv a persoanelor care 
paralel cu activitatea didactic  au executat cercet ri tiin ifice (tabelul 1) detest  c  num rul acestora 
în Republica Moldova s-a redus de la 22 mii în 1991 pân  la 5,4 mii în 2009, reducându-se de 4 ori. 
Spre compara ie în Federa ia Rus  acest num r în perioada 1990-2005 s-a redus de 2,2 ori [2], în 
Ucraina i Belarus de 3,1 ori [5]. Aceea i situa ie catastrofal  se refer  i la num rul de cercet tori i 
tehnicieni din Republica Moldova. E de men ionat faptul c  conform datelor Institutului pentru 
Statistic  UNESCO [7] num rul de angaja i în C&D i cercet tori în rile dezvoltate este în 
permanent  cre tere. 
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Tabelul 1  

Personalul din activitatea de cercetare-dezvoltare, inclusiv persoanele care paralel cu activitatea 
didactic  au executat cercet ri tiin ifice (la sfâr it de an, f r  cumularzi externi) 

 

  1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 

Total 21997 14453 10951 10174 9006 7640 6858 6678 6522 5424 

Cercet tori i tehnicieni1 15461 10558 8100 7548 6940 5870 4993 4923 4944 3898 

Personal auxiliar 4832 2984 2022 2044 1483 1031 936 880 919 830 

Al i lucr tori 1704 911 829 582 583 739 929 875 659 696 

 

Sursa: Anuarele Statistice ale Republicii Moldova 
 

Pentru o imagine mai clar  tabelul 1 este prezentat în form  grafic  (figura 3). Din figura 3 se observ  
c  cea mai mare diminuare a num rului de angaja i în cercetare-dezvoltare, dar i cercet tori i tehnicieni s-a 
produs în perioada 1991-1995, dup  care a început o reducere mai lent , dar, cu regret, stabil , pe când 
num rul de angaja i din categoria „al i lucr tori” a r mas aproape neschimbat. În aceast  categorie este inclus 
personalul de deservire, cum ar fi angaja ii cancelariei i ai sec iei cadre, deretic toarele, paznicii etc. Prin 
urmare, anume aceast  categorie poate fi considerat  ca fiind cea mai rezistent  la schimb rile produse de 
crize. Acest lucru se datoreaz  nu politicii în domeniul tiin ei, ci faptului c  în aceast  categorie se încadreaz  
personalul necalificat din punct de vedere tiin ific, de cele mai multe ori f r  studii superioare, fiind mai inert. 

 

 
 

Figura 3. Num rul de angaja i în cercetare-dezvoltare în perioada 1991-2009  
(la sfâr it de an, f r  cumularzi) 

 

Totu i, ce categorie de angaja i din cercetare-dezvoltare s-a redus cel mai mult? Din tabelul 2 se 
observ  c  num rul personalului auxiliar a sc zut de aproape 6 ori, în compara ie cu cercet torii i tehnicienii, 
num rul c rora s-a redus de 4 ori. Conform Biroului Na ional de Statistic , în categoria „personal auxiliar” 
sunt inclu i „lucr torii care exercit  func ii auxiliare legate de desf urarea cercet rilor i elabor rilor: 
lucr torii subdiviziunilor de planificare economic , financiar , ai subdiviziunilor de informa ii tehnico-

                                                 
1 În perioada 1991-2001 în Anuarele Statistice ale Republicii Moldova categoria tehnicieni nu era divizat , 
cercet torii fiind inclu i în aceea i categorie – speciali ti care au efectuat cercet ri tiin ifice i elabor ri. 
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tiin ifice, bibliotecilor tehnico- tiin ifice, serviciilor de patente, precum i lucr torii care efectueaz  montarea, 
reglarea, deservirea i repara ia utilajelor tiin ifice i aparatelor, lucr torii sectoarelor de produc ie 
experimental ”1. Cu alte cuvinte, acei angaja i, care nu particip  direct la cercet ri i elabor ri, dar f r  de care 
efectuarea cercet rilor tiin ifice ar fi imposibil .  

Tabelul 2  

Dinamica diminu rii num rului de angaja i în activitatea de cercetare-dezvoltare, inclusiv a 
persoanelor care paralel cu activitatea didactic  au executat cercet ri tiin ifice (la sfâr it de an, 

f r  cumularzi, procente fa  de 1991) 
 

 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 

Total 100% 66% 50% 46% 41% 35% 31% 30% 30% 25% 

Cercet tori i tehnicieni 100% 68% 52% 49% 45% 38% 32% 32% 32% 25% 

Personal auxiliar 100% 62% 42% 42% 31% 21% 19% 18% 19% 17% 

Al i lucr tori 100% 53% 49% 34% 34% 43% 55% 51% 39% 41% 
 

Raportul categoriilor de angaja i în C&D la num rul total de angaja i, calculat în tabelul 3, 
confirm  problema depistat  mai sus. Astfel, observ m c  cota altor lucr tori s-a majorat în special din 
contul personalului auxiliar.  

Tabelul 3 

Raportul num rului de angaja i în C&D dup  categorii, inclusiv a persoanelor care paralel cu 
activitatea didactic  au executat cercet ri tiin ifice, la num rul total (la sfâr it de an, procente) 

 

 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cercet tori i tehnicieni 70% 73% 74% 74% 77% 77% 73% 74% 76% 72%
Personal auxiliar 22% 21% 18% 20% 16% 13% 14% 13% 14% 15%
Al i lucr tori 8% 6% 8% 6% 6% 10% 14% 13% 10% 13%

 

Îmbucur tor, îns , pare a fi faptul c  cota cercet torilor i tehnicienilor nu a sc zut, ba chiar a 
crescut cu 6 procente în 2007, reducându-se în 2009 la 72%. S  compar m aceast  cot  cu situa ia din 
alte ri (tabelul 4), excluzând tehnicienii din aceast  rubric .  

Tabelul 4  

Cota cercet torilor din num rul total de angaja i în C&D (2006) 
. 

 Total angaja i în C&D Cercet tori Cota cercet torilor,% 
China 1502472 1223756 81 
Japonia 935182 709691 76 
Federa ia Rus  928320 466253 50 
Germania 485000 279800 58 
Suedia 78715 55729 71 
Polonia 73554 59573 81 
România 30802 20506 67 
Singapore 30129 25033 83 
Ungaria 25971 17547 68 
Moldova 6299 4301 68 

 

Sursa: Institutul pentru Statistic  UNESCO 

 – http://stats.uis.unesco.org/unesco/ReportFolders/ReportFolders.aspx, Anuarul Statistic al Republicii Moldova 

pentru anul 2006 

                                                 
1 http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&id=2258&idc=351 
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Din tabelul 4 observ m c  Republica Moldova nu este la coad , dar este oare acest num r de 
cercet tori suficient pentru ara noastr ? S  compar m num rul de cercet tori per un milion de 
locuitori în Republica Moldova cu alte ri. Din figura 4 vedem c  num rul de cercet tori per un 
milion de locuitori în Republica Moldova este de doar 726, spre deosebire de Singapore i Japonia cu 
peste 5500 de cercet tori per un milion de locuitori. Vecinii no tri – România i Ucraina – la fel „ne-
au întrecut” la acest capitol.  

În urma studiului efectuate poate trage concluzia c  finan area insuficient  a activit ii de cercetare-
dezvoltare, care rezult  în degradarea capitalului tiin ific, i, în special, al celui uman este catastrofal  pentru 
orice ar . Spre deosebire de cl diri, echipament i alt capital tehnico- tiin ific, preg tirea i reproducerea 
poten ialului uman este un proces costisitor, anevoios i de lung  durat . Or, f r  capital uman dezvoltarea 
economic  i social  a rii este imposibil , iar politicile Republicii Moldova în domeniul cercet rii-
dezvolt rii elaborate i implementate pân  în prezent nu au dat efectul scontat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4. Num rul de cercet tori per un milion de locuitori (2006) 

 

Sursa: Institutul pentru Statistic  UNESCO - 

http://stats.uis.unesco.org/unesco/ReportFolders/ReportFolders.aspx 
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