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• promovarea prevederilor normative de scutire de taxă vamală a
unor mărfuri importate de către organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării
[2] ş.a.
Un rol aparte în ameliorarea dotării laboratoarelor cu utilaj ştiinţific
şi crearea unor centre de performanţă l-au avut proiectele destinate în
exclusivitate procurării echipamentului ştiinţific, demarate în anul 2007.
În urma concursurilor desfăşurate au fost aprobate 56 proiecte, cu un
volum de finanţare de aproape 25 mil. lei.
La aprobarea acestor achiziţii s-a reieşit din considerentele ca aparatajul procurat să poată fi utilizat de mai multe centre de cercetare şi
de cât mai mulţi cercetători, astfel încât el este preponderent de utilizare comună. Majoritatea utilajelor procurate erau foarte necesare pentru
asigurarea procesului de cercetare la nivel înalt şi realizării planurilor
de cercetare ale organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării.
Ca urmare a acţiunilor întreprinse volumul cheltuielilor pentru procurarea echipamentului ştiinţific a crescut în perioada 2006-2010 de
aproape 7 ori faţă de perioada 2001-2005. Evoluţia acestor cheltuieli în
ultima 5 ani a urmat tendinţa generală a cheltuielilor în sfera ştiinţei şi
inovării: un trend ascendent până în 2008, după care o descreştere accentuată. Achiziţionarea echipamentului ştiinţific a constituit în perioada
analizată circa 12% în totalul cheltuielilor organizaţiilor din sfera ştiinţei
şi inovării, variind de la 6,2% (2010) până la 17,7% (2008).
Cea mai mare sumă de bani pentru procurarea echipamentului,
comparând după sursele de provenienţă, a constituit-o în perioada
2006-2010 cea din cadrul proiectelor instituţionale. Ponderea acestora
din cadrul finanţării totale a procurării echipamentului de către organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării constituie circa 57%. Alte surse importante pentru îmbunătăţirea stării bazei tehnico-materiale sunt mijloacele speciale (15,6%), îndeosebi grant-turile internaţionale, şi proiectele
din cadrul programelor de stat (8,8%).
Cele mai active organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării în perioada
anilor 2006-2010, din punct de vedere al achiziţionării echipamentului
ştiinţific, a fost Institutul de Chimie (IC), cu peste 19 mil.lei cheltuiţi în
aceste scopuri, urmat la mare distanţă de Institutul de Horticultură şi
Tehnologii Alimentare (IHTA), Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii (IIEN), Universitatea de Stat din Moldova (USM) şi Institutul de Fizică Aplicată (IFA), acestea efectuând achiziţii cu valori apropiate de 10 mil. lei.
Din cadrul proiectelor instituţionale în perioada anilor 2006-2010,

cele mai mari achiziţii de echipament le-au efectuat IC – 15,4 mil. lei şi
IHTA – 8,1 mil. lei. Totodată, 23 de organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării
au efectuat achiziţii în valoare mai mare de 1 mil lei; 19 organizaţii din
sfera ştiinţei şi inovării au efectuat achiziţii de echipament în valori cuprinse între 100-900 mii lei, iar celelalte mai puţin de 100 mii lei. Cele
mai mari achiziţii de echipament din cadrul programelor de stat au fost
realizate de către Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) şi USM.
Situaţia actuală cu echipamentul ştiinţific. Astfel, în rezultatul
aplicării diferitor măsuri de politică ştiinţifică în perioada 2006-2010 s-a
îmbunătăţit înzestrarea cu echipament ştiinţific a organizaţiilor din sfera
ştiinţei şi inovării, asigurându-se obţinerea unor rezultate mai veridice.
Costul total al echipamentului ştiinţific utilizat de organizaţiile din
sfera ştiinţei şi inovării constituie, conform rapoartelor acestora pe anul
2010, circa 280 mil. lei. Faţă de anul 2005 se observă o majorare a ponderii echipamentului nou (până la 38%) şi de reducere a celui învechit.
Totuşi, ponderea utilajului de peste 10 ani constituie încă circa 42% din
costul total al utilajului şi, de aceea, se impune continuarea eforturilor
de înnoire a acestuia. Proporţia relativ mică a utilajului de vârsta 6-10
ani (20%) indică un nivel redus al învestiţiilor în echipament efectuate
în perioada premergătoare implementării Codului cu privire la ştiinţă şi
inovare. Există însă deosebiri semnificative între organizaţiile din sfera
ştiinţei şi inovării, de regulă unităţile din domeniile biologie, chimie, fizică şi inginerie dispunând de echipament mai valoros (fig.2.)
Cel mai mult şi-au reînnoit echipamentul ştiinţific şi, respectiv, au
proporţie mai mare a echipamentului în vârstă de până la 5 ani IC,
Institutul de Fiziologie si Sanocreatologie, USM, Institutul de Zoologie
(toate cu peste 80% de echipament sub vârstă de 5 ani), urmate de
Institutul de Microbiologie si Biotehnologii, Institutul de Matematica si
Informatica, Institutul de Cercetări în domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei
si Copilului şi Institutul de Energetica (toate cu 51-62% de echipament
sub vârstă de 5 ani). Totodată, în Institutul de Biotehnologii în Zootehnie
şi Medicină Veterinară, Universitatea de Stat din Bălţi (fizică), Institutul
de Protecţie a Plantelor si Agricultură Ecologică, IIEN ponderea utilajului cu vârsta mai mare de 10 ani constituie peste 2/3, în alte 5 instituţii
(USMF, UTM, Institutul de Fitotehnie, Institutul de Geologie si Seismologie şi IHTA) costul acestui utilaj constituind de la ½ la 2/3 din total.
Probleme depistate şi soluţii. Există încă destule obstacole în
asigurarea organizaţiilor cu echipament ştiinţific funcţional. Cel mai
important este cel financiar: sursele disponibile pentru achiziţionarea
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Fig.1. Dotarea organizaţiilor din sfera ştiinţei şi
inovării cu echipament ştiinţific

Notă: Sunt reprezentate organizaţiile care au indicat în rapoarte că dispun
de echipament ştiinţific în valoare de minim 1 mil. lei, cu excepţia USMF (utilaj
total de 88,4 mil., o parte din care în prezent nu se utilizează în cercetări)
Sursa: rapoartele pe anul 2010 ale organizaţiilor din sfera ştiinţei şi
inovării

prin Internet. Deoarece planificarea rigidă este imposibilă în cercetaredezvoltare, ca urmare a unor rezultate obţinute pot fi necesare anumite
echipamente sau consumabile care nu au fost prevăzute la începutul
anului. Din această cauză, investigaţia poate întârzia până la anul următor. De asemenea, timpul necesar achiziţionării este de luni de zile
în loc de 1-3 zile precum în ţările dezvoltate. Astfel, chiar daca un grup
de cercetare are o idee competitivă, realizarea ei in practică este uneori
compromisă din cauza rigidităţii sistemului financiar de administrare a
proiectelor de cercetare. Mai mult decât atât, uneori îndeplinirea procedurii legale de achiziţii [3] nu duce la obţinerea celui mai bun preţ,
formalităţile birocratice descurajând participarea companiilor străine. Şi
mai dificilă este procedura atunci când un anumit echipament este produs doar de 1-2 companii.
Referitor la deservirea echipamentului există problema personalului tehnic: numărul redus şi calitatea resurselor, din cauza remunerării
modeste şi lipsei unor perspective de carieră. Şi în acest caz este necesară implementarea unor măsuri de stimulare a activităţii, cursuri de
pregătire a personalului, inclusiv urmărirea condiţiei ca, contractele de
procurare să includă şi instruirea personalului tehnic şi alte măsuri pentru ca să existe personal capabil să deservească cercetările.
Per total, ar fi binevenită o politică unitară în domeniul echipamentului ştiinţific, care ar prevedea investiţii generale naţionale în infrastructura ştiinţifică, prioritizarea fondurilor bugetului naţional în domeniul achiziţionării echipamentului, dezvoltarea unor centre naţionale
de deservire ş.a., dar ar include şi reguli clare de procurare, instalare,
deservire, menţinere şi utilizare a echipamentului.

şi deservirea echipamentului sunt încă destul de limitate. Se impune
utilizarea cooperării regionale şi internaţionale în acest scop, în special oportunităţile oferite de PC7 şi programul ştiinţific NATO, crearea
unei baze de date privind echipamentul valoros din ţările partenere,
care ar putea fi utilizat, atragerea sectorului privat. Totodată, se justifică
alocarea unor fonduri speciale în bugetul naţional pentru procurarea
echipamentului, inclusiv continuarea distribuirii acestora în cadrul unor
concursuri separate.
Sistemul achiziţiilor publice este de multe ori ineficient şi se constituie într-un alt factor limitativ pentru asigurarea cu utilaj. Considerăm
că este necesară şi simplificarea procedurilor de achiziţii publice, care
deseori sunt ineficiente, ceea ce duce la întârzieri în efectuarea cercetărilor sau la preţuri mai mari decât cele care pot fi cumpărate direct,
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