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Introducere
Noua paradigmă a dezvoltării economice a Republicii Moldova, enunţată în Strategia naţională
de dezvoltare „Moldova 2020”1 presupune:
•
•
•
•
•

atragerea investiţiilor,
dezvoltarea industriilor exportatoare,
promovarea societăţii bazate pe cunoştinţe,
fortificarea activităţilor de cercetare şi de dezvoltare,
inovarea şi transferul tehnologic orientate spre eficienţă şi competitivitate.

În contextul globalizării şi al concurenţei internaţionale, scenariul dezvoltării inovaţionale
nu are alternativă.
Încurajarea activităţii de inovare a devenit actualmente un imperativ extrem de important al
politicilor tuturor ţărilor înrolate în edificarea societăţii bazate pe cunoaştere. Ea s-a constituit întro componentă importantă a politicilor socio-economice şi tehnologice moderne, fiind definită ca
politică inovaţională a statului, care reflectă atitudinea statului faţă de inovare, defineşte obiectivele, direcţiile, formele de activitate a autorităţilor publice în domeniul ştiinţei, tehnologiei şi
implementării rezultatelor ştiinţifice şi tehnologice. Ea reprezintă un sistem de instrumente de ordin instituţional, normativ-legislativ, economico-financiar şi de altă natură, menite să impulsioneze
toate etapele activităţii de inovare prin crearea unor condiţii aferente favorabile. Crearea acestora,
de regulă, începe cu elaborarea şi adoptarea cadrului normativ-legislativ adecvat funcţionării unui
climat inovaţional favorabil activităţii antreprenoriale.
Totodată, punctul de pornire în procesul de elaborare şi adoptare a unui astfel de cadru normativ-legislativ îl constituie analiza sistemică a întregului proces inovaţional, a elementelor constituante
ale sistemului naţional de inovare, a interacţiunilor dintre aceste elemente şi identificarea punctelor
slabe (dintre componentele actuale sau celor care sunt lipsă) ale acestuia ce împiedică activitatea de
inovare şi care urmează a fi îmbunătăţite.
Cadrul normativ-legislativ al activităţii inovaţionale include mai multe elemente, printre care
un rol important aparţine actelor normative ce reglementează domeniile elaborării, protecţiei şi
valorificării proprietăţii intelectuale, în primul rând, a invenţiilor, soiurilor de plante, designului industrial, dar şi a mărcilor, semnelor de origine şi calitate şi a obiectelor protejate de dreptul de autor şi drepturile conexe. Astfel, legislaţia ce ţine de protecţia obiectelor de proprietate intelectuală
nominalizate, este parte integrantă a cadrului normativ-legislativ al dezvoltării inovaţionale.
În acest context, vom menţiona că îmbunătăţirea cadrului normativ-legislativ al activităţii
inovaţionale impune în mod obligatoriu şi consolidarea protecţiei juridice a creaţiilor intelectuale
dezvoltate în elaborări tehnologice, produse şi servicii noi ca o condiţie imanentă a utilizării eficiente
a acestora în economia de piaţă.
Este necesar, de asemenea, de menţionat că Studiul a fost realizat într-un context foarte
diferit de cel ce era la momentul conceperii (planificării) acestuia. Astfel, după adoptarea Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 2020 (SNPI) şi a Planului de acţiuni
pentru anii 2012-2014 privind implementarea acesteia, care a şi inclus elaborarea Studiului, au avut
loc schimbări dinamice ale întregului peisaj politico-normativ în domeniul cercetării-dezvoltării şi
inovării, în special spre finele perioadei de realizare a acestuia. Astfel, au fost adoptate importante
documente de politici:
− Strategia inovaţională a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 „Inovaţii pentru competitivitate”;
− Strategia de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova până în 2020;
− Concepţia dezvoltării clusteriale a sectorului industrial al Republicii Moldova;
1 Strategia naţională de dezvoltare: 8 soluţii pentru creșterea economică și reducerea sărăciei, aprobată prin Legea Nr. 166 din 11.07.2012 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare „Moldova 2020”, modificată
prin Legea Nr. 121 din 03.07.2014.
3

− Foaia de parcurs pentru ameliorarea competitivităţii Republicii Moldova; şi
− Codul educaţiei,
care deja, în mare măsură, au abordat multilateral problematica activităţii de inovare şi au trasat
un şir de obiective şi acţiuni concrete, menite să o impulsioneze. Deosebit de importante în acest
sens şi cu un efect profund sistemic, în special pe termen mediu şi lung, se prezintă prevederile
Codului educaţiei. Se părea că lucrurile s-au schimbat destul de mult, astfel nemaifiind necesare alte
intervenţii.
Totuşi, autorii Studiului au decis să meargă mai departe, încercând să abordeze sistemic, în
profunzime fenomenul inovării şi să evidenţieze din multitudinea de factori ce determină succesul procesului inovaţional şi pe cei care au rămas, până la moment, în afara strategiilor, să apeleze la experienţa internaţională şi, în primul rând, a Uniunii Europene, pentru a înţelege mai bine
modalităţile de abordare a problemelor şi pentru a găsi exemple de bune practici care ar putea fi
preluate de ţara noastră în încercarea de a face faţă multiplelor provocări cu care se confruntă în
calea tranziţiei spre o economie bazată pe cunoaştere.
De fapt, iniţial, Studiul era conceput să se axeze doar pe eventualele lacune (sau rezerve) ale
cadrului normativ-legislativ naţional din domeniul proprietăţii intelectuale (PI), însă la acest capitol
Republica Moldova şi-a făcut cu brio temele: tot cadrul legislativ relevant corespunde standardelor
internaţionale şi este armonizat cu acquis communautaire. Mai mult ca atât, Republica Moldova este
parte la toate convenţiile internaţionale în domeniul PI administrate de Organizaţia Mondială de
Proprietate Intelectuală (OMPI), este membră a Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) şi, implicit, a Acordului privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ (Acordul
TRIPS), participă activ la lucrările comitetelor permanente şi a grupurilor de lucru din cadrul OMPI,
UPOV, inclusiv în procesul de elaborare a unor noi tratate internaţionale, participă la lucrările grupurilor de lucru în domeniul PI din cadrul UNECE, UNESCO, este membră a Consiliului Interstatal pentru
problemele protecției juridice și apărării proprietății intelectuale din cadrul CSI etc.
Republica Moldova, în calitate de membru al OMC, a subscris la rigorile impuse de Acordul TRIPS.
În prezent nu există niciun fel de prevederi în materie de PI la care Republica Moldova, ca stat, nu s-ar fi
conformat, însă cadrul internaţional în domeniu este în permanentă dezvoltare şi modernizare, iar ţara
noastră monitorizează evoluţia acestuia pentru a aduce îmbunătăţiri şi la nivel naţional.
Drepturile de PI puternice, prin esenţa sa, au menirea să încurajeze activitatea inovaţională. Or,
conform estimărilor experţilor europeni în domeniul PI2, impedimentele principale care mai persistă
nu sunt de natură legislativă, ci ţin de aplicarea eficientă a drepturilor de proprietate intelectuală,
inclusiv de valorificarea acestor drepturi, fapt ce are legătură directă cu activitatea inovaţională.
Cu alte cuvinte, în ceea ce priveşte impactul PI asupra activităţii inovaţionale, se poate de constatat următoarele: cadrul legislativ în domeniul dat fiind unul adecvat, soluţiile pentru încurajarea
activităţii inovaţionale trebuie căutate în plan de politici. Anume politicile în domeniul inovării şi în
alte domenii conexe fac marea diferenţă dintre nivelul de dezvoltare economică a ţărilor, atât timp
cât legislaţia în domeniul PI este, în esenţă, aceeaşi, deoarece se bazează pe aceleaşi principii stabilite de convenţiile internaţionale cvasiglobale - Convenţia de la Paris pentru Protecţia Proprietăţii
Industriale (176 de ţări membre), Acordul TRIPS (160 de ţări membre), Convenţia de la Berna privind
protecţia operelor literare şi artistice (168 de ţări membre) etc.
Având în vedere considerentele expuse, în cele ce urmează vom încerca să “cuprindem necuprinsul” – să evidenţiem pe cât se poate de complet elementele ce constituie mediul de inovare şi care
determină derularea procesului inovaţional, cum interacţionează acestea şi ce factori le influenţează,
cum pot fi canalizate în direcţia dorită, care este starea de lucruri în acest domeniu etc., nu înainte
2 Legislaţia şi politica în domeniul proprietăţii intelectuale. Armonizarea legislaţiei Republicii Moldova cu standardele UE = Intellectual property law and policy. Law approximation to EU standards in the Republic of
Moldova/Eugene Stuart, Edoardo Fano, Linda Scales [et al.]; – Chişinău: “Sinectica-Com” SRL, 2010. – 291; 277
p. – Setul de ghiduri pentru armonizarea legislaţiei sectoriale (în continuare – SLAG)
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de a face unele clarificări necesare vis-a-vis de fenomenul inovării, asemănările şi deosebirile acestuia cu invenţiile, interferenţele cu cunoaşterea şi alte rezultate ale creativităţii umane, specificul
activităţii inovaţionale în raport cu alte activităţi etc., adică să privim inovarea în profunzime.
Pentru a fi mai convingători, dar şi din motivul că ţara noastră este abia la începutul parcursului
său spre o economie bazată pe cunoaştere şi inovare şi încă nu are propria experienţă în acest sens,
am apelat pe larg la experienţa internaţională, în primul rând, a Uniunii Europene, care este foarte
diversă, utilă şi merită să fie studiată şi preluată. În actualele condiţii politico-economice, când este
necesar să facem faţă multiplelor provocări, nu putem să ne permitem luxul să învăţăm din propria
experienţă, având o multitudine de exemple de bune practici.
Este necesar, de asemenea, de menţionat că prezentul Studiu este doar unul general şi nu
pretinde la un tratament detaliat al subiectelor abordate, cu atât mai mult nu oferă soluţii gata, ci,
mai degrabă, dă tonul pentru găsirea acestora.
În consecinţă, Studiul efectuat poate fi considerat ca un suport informativ pentru persoanele
interesate în vederea dezvoltării unui ecosistem naţional de inovare adecvat condiţiilor socio-economice reale în baza unei abordări sistemice.

Partea I. Generalităţi
1.1. Inovare, inovaţii, invenţii. Activitatea inovaţională.
Evoluţia spectaculoasă a ştiinţei şi tehnologiei a condus la apariţia unor noi noţiuni şi concepte
impuse de complexitatea crescândă a relaţiilor socio-economice. Ultimele decenii ale secolului XX
se caracterizează prin dezvoltarea vertiginoasă a tehnologiilor informaţionale şi tranziţia de la o
economie tradiţională, bazată pe proprietatea privată asupra bunurilor materiale, spre o nouă realitate, în care predomină proprietatea privată asupra bunurilor intangibile: la baza noii economii se
situează informaţia şi cunoaşterea, ca resurse ale dezvoltării.
Economia mondială contemporană se caracterizează prin două particularităţi evidente: prima
este faptul că inovaţiile, în special din domeniul tehnologic, au devenit un important factor ce contribuie la creşterea competitivităţii şi productivităţii economice, iar a doua se reflectă în faptul că
statele sunt din ce în ce mai deschise şi dispuse să iniţieze relaţii economice cu alte state, devenind,
în același timp, tot mai interdependente3.
Complexitatea fenomenului de inovare a condus la o multitudine de abordări şi definiţii ale
noţiunilor „inovare” şi „inovaţie”4:
Pentru prima oară mecanismele şi factorii procesului de inovare au fost abordaţi în 1942 de
către economistul american de origine austriacă Joseph Schumpeter, care este considerat fondatorul teoriei antreprenoriatului inovaţional, în interpretare modernă. Inovarea este privită de acesta
din perspectiva pieţei şi industriei ca o „distrugere creativă”, prin care echilibrul şi structura de piaţă
anterioare sunt sfărâmate pentru a se face loc unui inovator de succes, argumentând că spiritul
antreprenorial şi posibilitatea obţinerii unui supraprofit temporar pot stimula introducerea noilor
produse pe piaţă sau reducerea costurilor de producţie.
Schumpeter include în inovare următoarele:
− crearea unui nou produs;
− introducerea unei noi metode de fabricaţie;
− intrarea pe o piaţă nouă (sau crearea unei noi pieţe);
3 G.M.Grossman, E. Helpman. Innovation and Growth in the Global Economy. The MIT Press, 2001. Disponibil:
http://mitpress.mit.edu/books/innovation-and-growth-global-economy
4 Din punct de vedere pur lingvistic, verbul a inova (din franceză - innover) înseamnă “a introduce modificări, a
face înnoiri în ceva; a înnoi”, iar inovarea semnifică “acțiunea de a inova și rezultatul ei; înnoire, inovație”. Respectiv, inovația este un substantiv ce semnifică “noutate, schimbare, modificare; rezolvare a unei probleme
de tehnică sau de organizare a muncii cu scopul îmbunătățirii (productivității) muncii, perfecționării tehnice
etc.”
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− apelarea la o nouă materie primă;
− o nouă organizare a firmei.
Inovarea, în conformitate cu Comunicarea Comisiei Europene COM (1995) 688 „Cartea verde a
inovării”5, constă în:
− înnoirea şi lărgirea gamei de produse, servicii şi pieţe asociate;
− stabilirea de noi metode de producţie, aprovizionare şi distribuţie;
− introducerea de schimbări în management, organizarea muncii, condiţiile de muncă şi instruire a personalului.
O definiţie, recunoscută pe plan internaţional, se regăseşte în Manualul Oslo6 care defineşte inovarea ca implementarea:
− unui produs (bun sau serviciu) sau
− a unui proces,
− a unei metode de marketing, ori
− a unei metode organizaţionale (de management)
noi sau semnificativ îmbunătăţite în practicile antreprenoriale ale întreprinderii, în organizarea locurilor de muncă sau în relaţiile firmei cu mediul extern.
Altfel spus, Manualul Oslo defineşte 4 tipuri de inovaţii: inovaţii de produse, inovaţii de procese,
inovaţii organizaţionale şi inovaţii de marketing. Această definiţie nu se limitează numai la inovarea tehnologică sau la cercetarea realizată de un organism sau o companie. Totodată, mai restrânsă
poate fi relaţionată cu definiţia inovării de produse şi servicii tehnologice. Cerinţa minimă a unei
inovaţii este ca produsul, procesul, metoda de marketing şi metoda organizaţională să fie noi (sau
semnificativ îmbunătăţite) pentru practica companiei respective. În această categorie se încadrează
atât produsele inovative pe care însăşi compania le-a creat, cât şi cele preluate de la alte companii
sau organizaţii.
O trăsătură comună a inovaţiei pe care o prevede Manualul este că aceasta trebuie să fie
implementată (pusă în aplicare). Un produs nou sau îmbunătăţit se consideră implementat atunci
când este plasat pe piață. Procesele de producţie noi, metodele noi de marketing sau de organizare
se consideră implementate atunci când au devenit real utilizate de către firmă.
Inovarea constituie nucleul Strategiei Europa 20207 convenite de statele membre în cadrul Consiliului European din iunie 2010 şi care susţine creşterea inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii
vizate de respectiva strategie.
Iniţiativa „O Uniune a inovării”8, una dintre cele şapte iniţiative emblematice9 anunţate în Strategia
Europa 2020, abordează conceptul de inovare într-un sens mai larg: atât inovarea bazată pe cercetare,
cât şi cercetarea care vizează modelele comerciale, proiectarea, strategiile de marcă şi serviciile care
aduc utilizatorilor o valoare adăugată şi în care Europa are talente excepţionale. Creativitatea şi diversitatea cetăţenilor şi forţa industriilor creative europene oferă un potenţial considerabil de a genera
creştere şi de a crea noi locuri de muncă prin inovare, în special pentru IMM.
Toţi actorii şi toate regiunile sunt implicate în ciclul inovării: nu doar întreprinderile mari, ci
şi IMM din toate sectoarele, inclusiv sectorul public, economia socială şi cetăţenii înşişi („inovare
5 COM (1995) 688. Green Paper on Innovation. European Commission. December 1995. Disponibil: http://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com95_688_en.pdf
6 Oslo Manual. GUIDELINES FOR COLLECTING AND INTERPRETING INNOVATION DATA. Third edition. A joint
publication of OECD and Eurostat, 2005.
7 EUROPA 2020 – O strategie europeană pentru creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.
8 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și
Comitetul Regiunilor. Inițiativă emblematică a Strategiei Europa 2020. O Uniune a inovării. SEC (2010) 1161.
Disponibilă: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52010DC0546
9 Cele 7 inițiative emblematice sunt: „O agendă digitală pentru Europa”, „O Uniune a inovării”, „Tineretul în
mișcare”, „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor”, „O politică industrială adaptată
erei globalizării”, „O agendă pentru noi competențe și locuri de muncă” și „O platformă europeană de combatere a sărăciei”.
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socială”); nu doar câteva zone specializate în tehnologii înalte, ci toate regiunile europene şi toate
statele membre, fiecare concentrându-se pe propriile atuuri („specializare inteligentă”), reunind în
cadrul unui parteneriat Europa, statele membre şi regiunile.
O definiţie interesantă a inovării, axată pe cerere, este formulată în Regulamentul de înfiinţare a
Institutului European de Inovare şi Tehnologie (EIT)10, care are obiectivul de a contribui la dezvoltarea capacităţii de inovare a Uniunii Europene şi a statelor membre la cele mai înalte standarde, prin
implicarea activităţilor din învăţământul superior, cercetare şi inovare:
„Inovare” înseamnă procesul prin care idei noi răspund cererii venite din partea societăţii sau
cererii economice şi generează produse, servicii sau modele comerciale şi de organizare noi care
sunt introduse cu succes pe o piaţă existentă sau care pot crea pieţe noi, inclusiv rezultatul acestui
proces.
Guvernul României, în Legea nr. 324 din 8 iulie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, defineşte inovarea drept „o activitate orientată către generarea, asimilarea şi valorificarea rezultatelor cercetării-dezvoltării în sfera
economică şi socială”.
Definirea noţiunilor „inovare” şi „inovaţie” în Republica Moldova se regăseşte în câteva documente de politici, care diferă prin abordare:
Astfel, art. 20 din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259 din 15.07.2004
(în continuare - Codul cu privire la ştiinţă şi inovare) se axează în special pe implementarea rezultatelor cercetării ştiinţifice şi transferul rezultatelor procesului dat în sectorul economic:
“Inovare - aplicare a rezultatului final, nou sau perfecţionat, al activităţii din domeniul cercetării
ştiinţifice şi transferului tehnologic realizat în formă de cunoaştere, produs, serviciu, proces competitive, noi sau perfecţionate, utilizate în activitatea practică şi/sau comercializate pe piaţă.”
Aceeaşi abordare se regăseşte şi în Legea nr. 138-XVI din 21 iulie 2007 cu privire la parcurile
ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare, deşi aceasta nu conţine explicit o definiţie a
inovării.
Strategia inovaţională a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 „Inovaţii pentru
competitivitate”11 (în continuare – Strategia inovaţională) are la bază o viziune modernă, potrivit
căreia „inovaţiile sunt tehnologii şi practici noi pentru societatea dată. Acestea pot să nu fie inedite
în termeni absoluţi, dar pot fi noi la nivel de companie sau de piaţă”12.
Astfel, conceptul larg asupra inovaţiilor este armonizat cu definiţia dată de Manualul Oslo,
reprodusă mai sus. În consecinţă, “inovaţiile pot fi privite ca transformarea reuşită a unor idei
noi în produse sau a unor idei cunoscute în produse noi. Această abordare reflectă realităţile şi
necesităţile actuale ale societăţii moldoveneşti, care dispune de capacităţi înalte de asimilare,
copiere, reproducere, reinginerie şi optimizare a inovaţiilor existente, dar care are încă puţine
capacităţi de generare a inovaţiilor la scară globală.”
Totodată, Strategia inovațională remarcă unele lacune cu referire la definiţia noţiunii de inovare, dată de Codul cu privire la ştiinţă şi inovare, ce „lasă în afara cadrului legal anumite tipuri de
inovaţii care nu rezultă din procesul de cercetare ştiinţifică, dar sunt generate la nivel de firmă, în
urma inovărilor incrementale, organizaţionale, nontehnologice etc.”
10 Regulamentul (CE) nr. 294/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 de înființare a
Institutului European de Inovare și Tehnologie. Despre EIT și Agenda strategică de inovare a EIT, vezi http://
eit.europa.eu/interact/bookshelf/eit-strategic-innovation-agenda-sia-2014-2020
11 Strategia inovaţională a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 „Inovaţii pentru competitivitate”,
adoptată prin Hotărârea Guvernului nr. 952 din 27 noiembrie 2013.
12 World Bank, „Innovation Policy: a Guide for Developing Countries”, 2010.
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În contextul acestui Studiu este necesar de elucidat şi sensul noţiunii de “activitate inovaţională“
(activitate de inovare, activitate inovativă).
Manualul Oslo stipulează că activităţile de inovare sunt toate activităţile ştiinţifice, tehnologice,
organizatorice, financiare şi comerciale, care conduc la implementarea (punerea în aplicare) efectivă
a inovaţiei sau concepute în acest scop. Unele activităţi de inovare sunt inovatoare în sine, altele nu
au această proprietate, dar sunt, de asemenea, necesare pentru inovare. Activităţile de inovare mai
includ cercetările şi dezvoltarea, ce nu sunt direct legate de implementarea unei anumite inovaţii.
Art. 22 din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare tratează activitatea de inovare în tandem cu transferul tehnologic, ca un singur proces:
Activitate de inovare şi de transfer tehnologic - proces de transformare a rezultatelor
cercetărilor ştiinţifice, ale elaborărilor practice şi/sau ale altor realizări tehnico-ştiinţifice finalizate
(precum şi ale cercetărilor ştiinţifice şi elaborărilor ce ţin de acestea) în cunoştinţe ştiinţifice noi, în
produse, servicii, procese, noi sau perfecţionate, care corespund necesităţilor practice şi cerinţelor
pieţei şi care sunt supuse procesului de transfer tehnologic şi de comercializare.
Totodată, art. 21 din Cod defineşte foarte detaliat transferul tehnologic:
Transfer tehnologic - introducere în circuitul economic a tehnologiilor şi utilajelor specifice,
a echipamentelor şi instalaţiilor, a hibrizilor, soiurilor, raselor, tulpinilor, preparatelor rezultate din
cercetare sau achiziţionate, în vederea sporirii eficienţei şi calităţii unor produse, servicii, procese
sau obţinerii altora, noi, care sunt cerute pe piaţă sau prin care se adoptă un comportament inovativ, inclusiv activitatea de diseminare a informaţiei, de explicare, de transmitere a cunoştinţelor, de
consultanţă, realizându-se trecerea unei idei sau tehnologii de la autor la beneficiar.
Deşi nu defineşte expres noţiunea „activitate inovaţională”, Strategia inovaţională apreciază,
totodată, că în Republica Moldova “activitatea inovaţională este susţinută insuficient de actualul
cadru legislativ şi normativ”. Acest aspect al activităţii inovaţionale va fi abordat în capitolul respectiv al prezentului Studiu.
Este necesar, de asemenea, să se facă distincţie între invenţie şi inovaţie, deoarece între aceste
două noţiuni se face deseori confuzie, fiind utilizate pe post de sinonime şi acest lucru este incorect,
pentru că ele prezintă diferenţe de principiu.
Invenţia reprezintă prima apariţie a unei idei noi de produs, serviciu sau proces13, în timp ce
inovaţia introduce conceptul de „utilizare” şi se referă la comercializarea acestei idei, la aducerea
ei pe piaţă. O invenţie este, de obicei, „un obiect sau un procedeu”, în timp ce o inovaţie este un
proces care provoacă anumite schimbări. Conform Raportului „Indicele Global al Inovării 2013”14,
„Inovarea este procesul prin care ideile sunt generate şi comercializate”. Prin urmare, inovaţia
este o noţiune mai largă şi poate fi privită ca o invenţie şi comercializarea sa; totuşi, graniţele nu
sunt întotdeauna clare, deoarece invenţia poate fi relevantă nu doar pentru munca de cercetare
şi dezvoltare, dar şi pentru optimizarea sau consolidarea unor noi metode şi procese, în timp ce,
pe de altă parte, comercializarea ar putea include şi ea o muncă semnificativă de cercetare. În
acest context, invenţia şi inovaţia pot fi diferenţiate în funcție de caracteristicile lor, aşa cum este
prezentat în tab. 1.

13 O invenție este o rezolvare sau realizare tehnică dintr-un domeniu al cunoașterii care prezintă noutate și
progres față de stadiul cunoscut până atunci. Ea se poate referi la realizarea unui produs (dispozitiv, material,
substanță) sau a unui procedeu în toate domeniile tehnologice.
14 Raportul „Indicele Global al Inovării 2013”, ediția a VI-a, The Global Innovation Index 2013. The Local Dynamics of Innovation. Disponibil: http://globalinnovationindex.org/content.aspx?page=gii-full-report-2013
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Tabelul 1
Criterii de diferenţiere a invenţiei şi inovaţiei15
Criteriu

Invenţia

Inovaţia

Unde este
realizată?

Oriunde: în instituţii academice
şi de cercetare, precum şi la
întreprinderi şi trusturi, inclusiv
IMM

În special în instituţii/la întreprinderi care oferă comercializare de idei inedite (implementarea de noi idei în
producţia industrială)

Cine o
ectuează?

Inventatorul: un cercetător, o
echipă de cercetare, o întreprindere

Inovatorul: o persoană care poate fi asociată cu inventatorul sau nu, o întreprindere care iniţiază efortul de exploatare a invenţiei şi este caracterizată prin conştientizarea
existenţei unor riscuri mari şi o atitudine orientată spre
schimbare, deoarece procesul de inovare este asociat
întotdeauna cu componenta de risc avansat

Profilul
rolului

O minte deschisă şi curioasă cu
abilitatea de a combina diferite
concepte şi elemente şi a produce o idee nouă

Combinarea şi punerea laolaltă a unor abilităţi diferite, incluzând tehnologie şi cunoaştere a producţiei, cunoaştere
a pieţei, resurse financiare

Deseori titularii de brevete se pretind lideri de inovaţii. Însă brevetul nu este o dovadă a utilităţii
invenţiei, ci doar un document ce atestă întâietatea ideii. Prin urmare, invenţia nu este întotdeauna
echivalentă cu inovaţia. Brevetele fără utilizare nu sunt inovaţii. Mai mult ca atât, o mare parte din
brevete nu sunt utilizate, astfel ele neîncadrându-se în categoria inovaţiilor. De fapt, foarte puţine
invenţii sunt, prin ele însele, inovaţii de succes. Cele mai multe inovaţii sunt schimbări evolutive ale
proceselor, procedeelor sau funcţiilor existente, care sunt realizate mai bine prin contribuţia unei sau
mai multor invenţii.
În esenţă, invenţia şi inovaţia se deosebesc prin faptul că prima poate apărea cvasi-spontan şi
oriunde este un subiect capabil să genereze noi idei, soluţii tehnice pentru nişte probleme existente,
deseori fără a fi necesare activităţi aferente complexe de ordin material, financiar şi organizatoric, în
timp ce a doua este rezultatul unui proces impus, care necesită efort şi implică multiple activităţi de
ordin diferit, orientate spre transformarea ideii în produse, procese şi servicii noi şi plasarea lor pe piaţă.
La general vorbind, invenţia este bazată pe inspiraţie, iar inovarea – pe muncă asiduă.
Desigur, acestea sunt nişte cazuri extreme, în realitate, orice invenţie necesită şi muncă, la fel cum
şi orice proces de inovare necesită inspiraţie. De raportul dintre aceste două componente depinde
strategia de inovare: în opinia renumitului economist american Peter Drucker16, dacă predomină
inspiraţia, apoi rolul managementului este limitat: angajaţi oamenii potriviţi, şi nu staţi în calea lor.
Dacă predomină munca, managementul trebuie să joace un rol mai puternic: stabiliţi rolurile şi procesele corecte, stabiliţi obiective clare şi măsurile corespunzătoare, şi analizaţi progresele la fiecare
pas. Inovarea este într-adevăr muncă, de aceea poate şi trebuie să fie gestionată ca orice altă funcţie
corporativă. Dar asta nu înseamnă că e la fel ca şi alte activităţi de afaceri, deoarece inovarea este un
lucru ce ţine mai mult de a cunoaşte, decât de a face.
În opinia lui Drucker, în afaceri, inovaţiile rareori apar ca o sclipire de moment. Ele izvorăsc mai
mult în proces de „căutare conştientă, cu ţintă, a oportunităţilor de inovare”, care pot fi găsite în
puţine situaţii, iar cele mai inovatoare idei de afaceri provin din analiza metodică a şapte domenii
de oportunitate, dintre care unele se regăsesc în interiorul companiei sau anumitei industrii, iar altele – în afara întreprinderii: tendinţe sociale sau demografice mai largi. Peter Drucker a evidenţiat
că pentru a iniţia, organiza şi desfăşura un proces de inovare este necesar să se supravegheze
15 Ghidul metodologic al inovării. Promovarea Inovării în sectoarele Informaticii Industriale şi Sistemelor Înglobate prin reţele de cooperare. Athanasios P. Kalogeras - Christos Anagnostopoulos. Industrial Systems
Institute/R.C. Athena. Disponibil: www.isi.gr © freshidea - Fotolia.com; http://www.i3e.eu/innovation/mgi_
RO.pdf
16 Best of HBR (Harvard Business Review) 1985. Peter F. Drucker. The Discipline of Innovation. The Innovative
enterprise. August 2002. Disponibil: http://www.slideshare.net/fhuertamty/discipline-of-innovation
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continuu oportunităţile de inovare, care sunt imprevizibile şi trebuie analizate intercorelat ca părţi
ale aceluiaşi sistem al oportunităţilor de inovare.
Inovaţia este dificil de realizat, deoarece, în majoritatea cazurilor, este o combinaţie între
invenţie şi modele de utilizare, de comportament şi de afaceri, astfel că sunt foarte rare persoanele
care posedă concomitent tot spectrul de abilităţi necesare pentru a realiza întreg procesul. Inovarea
este funcţia specifică a antreprenoriatului, fie într-o afacere existentă, o instituţie de servicii publice
sau o nouă companie. Este mijlocul prin care antreprenorul fie creează noi resurse aducătoare de
bunăstare, fie investeşte resurse existente cu un potenţial mărit de a aduce bunăstare. Conform lui
Drucker, un antreprenor de succes nu este un anumit tip de personalitate, ci o dedicare pentru practica sistematică a inovării.
Este necesar de menţionat că înţelegerea activităţii inovative şi a însuși procesului de inovare, se
află într-o continuă schimbare. Modul în care inovaţia este percepută şi înţeleasă a evoluat în ultimele două decenii, o analiză în acest sens este prezentată în studiul Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii
Intelectuale „The Changing Face of Innovation”17.
Anterior, economiştii şi factorii de decizie se axau pe inovarea de produse tehnologice bazate
pe cercetare şi dezvoltare, fabricate, în mare parte, în întreprinderi şi, mai ales, în industriile de prelucrare, acest tip de inovaţii fiind realizat de către specialişti înalt calificaţi, angajaţi în companii scientointensive, având legături strânse cu centrele de excelenţă din lumea ştiinţifică. Procesul care conduce
la astfel de inovare a fost conceptualizat ca unul închis, interiorizat şi localizat. Progresele tehnologice
importante trebuiau în mod necesar să fie „radicale” şi să aibă loc la „frontiera globală a cunoaşterii”,
fără a admite posibilitatea unor variaţii locale sau adaptări ale tehnologiilor existente. Acest lucru
presupunea existenţa unor ţări „de frunte” şi a altora - „retardate”, adică, „periferia” versus „nucleul” – de
la economii emergente, cu venituri joase sau medii, până la cele mai avansate. Conform acestui punct
de vedere, firmele din ţările mai sărace erau doar adaptori pasivi de tehnologii străine.
În prezent, capacitatea de inovare este văzută mai puţin ca abilitate de a descoperi noi tehnologii, de a genera invenţii de ultimă oră. Literatura de specialitate pune accentul acum pe capacitatea de a exploata noi combinaţii tehnologice, pe noţiunea de inovare incrementală şi
„inovaţie fără cercetare”. Mai mult, cota-parte a cheltuielilor, efectuate la etapele de dezvoltare
experimentală şi testare, care nu sunt legate de cercetarea și dezvoltarea (C-D) propriu-zisă, deseori
este o componentă importantă şi necesară pentru a culege roadele inovării tehnologice. O astfel de
activitate inovaţională non-tehnologică este adesea legată de inovaţiile de proces, organizaţionale,
de marketing, de marcă sau de design, de caietele de sarcini (specificaţiile tehnice), instruirea
angajaţilor sau de cele de logistică şi distribuţie, care au un impact enorm asupra dezvoltării economice contemporane.
Există, de asemenea, un interes sporit faţă de modul în care are loc inovarea în ţările cu venituri
mici şi medii, constatând că formele incrementale de inovare pot avea (şi au, desigur) un impact
asupra dezvoltării. Această evoluţie în gândire recunoaşte, de asemenea, că noţiunile existente de
inovare sunt prea concentrate pe tehnologiile de avangardă şi pe inovaţiile originale. În timp ce
inovarea fundamentală (alias „de ruptură”) poate avea loc la frontiera globală a cunoaşterii, inovaţia
locală care este nouă pentru o firmă sau pentru o ţară poate fi la fel de importantă.
Conform aceluiaşi studiu, în timp, şi procesul de inovare a suferit modificări semnificative. Ca
parte a unei noi paradigme de inovare, investiţiile în activităţi legate de inovare s-au intensificat în
mod constant la nivel de firma, ţara şi la nivel global, atât cantitativ (ca volum), cât şi calitativ (alte tipuri de investiţii, noi actori în domeniul inovaţiei, cu venituri mari). Această schimbare a condus, de asemenea, la o structură mult mai complexă a activităţii de producere a cunoaşterii, la o activitate de
inovare mult mai dispersată geografic şi la o colaborare (inclusiv internaţionalizare) în ascensiune, de
multe ori ca răspuns la complexitatea tehnologică (complexitatea problemelor ce trebuie rezolvate).
17 World Intellectual Property Report. The Changing Face of Innovation. WIPO Economics & Statistics Series.
2011.
10

Inovarea are un caracter relativ, trebuie abordată într-un sistem de referinţă. Inerent definiţiilor
sus-menţionate de inovare/inovaţie este elementul de noutate. Firesc va apărea întrebarea de câtă
noutate este nevoie pentru a recunoaşte o inovaţie. Un produs, un procedeu sau o metodă de business pot fi noi pentru companie, pentru piaţa locală sau piaţa mondială.
Nicio politică în domeniul încurajării inovaţiei nu va avea succes decât dacă se va axa pe toate
cele trei niveluri de noutate.
Din cele expuse este clar, că fenomenul de inovare este unul complex, dinamic, multifactorial şi multifuncţional, studierea căruia, în scopul evidenţierii posibilităţilor de intervenţie
la nivel de politici, dar şi la nivel operaţional, necesită o abordare sistemică adecvată,
multilaterală şi completă.

1.2. Caracterul sistemic al inovării
Globalizarea economiei şi accelerarea dezvoltării tehnologice au condus la apariţia, la începutul deceniului al nouălea al secolului XX, a unor noi elemente în strategiile ştiinţei, datorită naşterii
şi consolidării treptate a relaţiilor dintre instituţiile de cercetare şi industrie şi creşterii relevanţei
cercetării strategice. În aceeaşi perioadă s-a conturat o nouă politică de inovare care presupune coordonarea activităţii tuturor decidenţilor strategici în cercetare-dezvoltare şi în industrie18.
Ţările care au înţeles la timp complexitatea şi necesitatea abordării sistemice a procesului
de inovare (SUA, Japonia) au reuşit să facă faţă noului context al inovării: globalizarea pieţelor
şi importanţa crescândă a alianţelor strategice, apariţia unor noi ţări concurente în domeniul tehnologic, internaţionalizarea tot mai mare a companiilor şi a activităţilor de cercetare şi inovare,
întrepătrunderea ştiinţelor şi tehnologiilor, sporirea costurilor pentru cercetare, creşterea şomajului
şi importanţa tot mai mare a factorilor sociali, cum ar fi mediul - toate acestea sunt fenomene care
au schimbat radical atât condiţiile în care inovaţiile sunt produse şi difuzate, cât şi motivele care stau
la baza deciziilor de intervenţie a autorităţilor în acest domeniu.
În acest nou context, capacitatea instituţiilor şi firmelor de a investi în cercetare şi dezvoltare, în
educaţie şi formare, în informaţii, în cooperare, şi, mai general, în intangibil, devine un factor determinant. Este necesar de a lucra simultan pe termen mediu şi lung şi de a reacţiona foarte rapid la constrângerile şi oportunităţile prezentului.
Fenomenul inovării este profund sistemic, multifactorial şi mult mai complex şi mai divers decât
se considera până nu demult. El este determinat de întregul context socio-economic şi abordarea lui
necesitată o viziune orizontală largă. Deosebit de relevant, în acest sens, este raportul „Indicele Global
al Inovării 2013”19, care, utilizează 84 de diverşi indicatori pentru o evaluare comparativă a 142 de ţări
în baza capacităţilor lor de inovare. Astfel, elementele economiei naţionale care asigură activităţile
inovatoare includ cinci piloni (intrări) de bază (fig. 1) care se referă la:
−
−
−
−
−

mediul instituţional (inclusiv mediul politic, regulator şi de afaceri);
capitalul uman şi cercetarea (educaţia generală, educaţia superioară, institutele de cercetare);
infrastructura (TIC, infrastructura generală, sustenabilitatea ecologică);
nivelul de sofisticare al pieţelor (credite, investiţiile, comerţul şi concurenţa);
nivelul de sofisticare al companiilor (cunoştinţele angajaţilor, conexiunile inovaţionale,
absorbţia cunoştinţelor),
− iar rezultatele activităţilor inovatoare în cadrul economiei sunt grupate în doi piloni (ieşiri):
18 Ştefan IANCU. Stimularea activităţii creative, procesul inovării şi integrarea europeană (Partea a doua). Studii
şi comunicări / DIS, vol. V, 2012. Disponibil: http://studii.crifst.ro/doc/2012/2012_1_02.pdf
19 Raportul„Indicele Global al Inovării 2013”, ediția a VI-a, a fost realizat de INSEAD, renumita Școală Internațională
de Afaceri (The Business School for The World), Universitatea americană Cornell și OMPI. Indicele Global al
Inovării 2013 a studiat 142 de economii din întreaga lume, care includ 94,9% din populația globului și constituie 98,7% din PIB mondial (în dolari SUA). - The Global Innovation Index 2013. The Local Dynamics of Innovation. Disponibil: http://globalinnovationindex.org/content.aspx?page=gii-full-report-2013
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− rezultatele în materie de cunoştinţe şi tehnologie (crearea cunoştinţelor, impactul
cunoştinţelor şi difuzia cunoştinţelor) şi
− rezultatele creative (bunuri necorporale, produse şi servicii creative, creativitate on-line).

Figura 1. Cadrul Indicelui Global al Inovării 2013
Sursa: http://globalinnovationindex.org/content.aspx?page=gii-full-report-2013

Cu toate că „Indicele Global al Inovării” permite o evaluare mai mult sau mai puţin obiectivă a
capacităţilor de inovare a unui număr foarte mare de ţări, el nu permite evaluarea contribuţiei şi
impactului componentei inovaţionale în dezvoltarea economică a ţărilor, chiar dacă între acestea
există o corelaţie strânsă şi directă.
Pe de altă parte, inovarea nu este un scop în sine. Ea este condiţia prealabilă pentru crearea
unei economii bazate pe cunoştinţe şi o prioritate absolută pentru sporirea competitivităţii
economiei naţionale. Or, în scop final, dezvoltarea economică a unei ţări are menirea să asigure
cetăţenilor săi un trai decent, un nivel de bunăstare adecvat epocii contemporane şi condiţii de
viaţă demne pentru realizarea plenară a potenţialului lor uman. Competitivitatea economică este
un fenomen complex, ce reflectă capacitatea unei ţări de a forma şi a asigura un mediu economic,
social, politic, care să susţină crearea accelerată de valoare adăugată.
De aceea, mult mai relevante pentru aprecierea obiectivă a performanţelor economice şi identificarea căilor de îmbunătăţire a acestora, inclusiv prin încurajarea activităţii inovaţionale, se prezintă
rezultatele Raportului privind Competitivitatea Globală (The Global Competitiveness Report)20,
realizat anual de către Forumul Economic Mondial (World Economic Forum). Raportul evaluează capacitatea ţărilor de a asigura un nivel ridicat de prosperitate a cetăţenilor lor. Aceasta, la rândul său,
depinde de faptul cât de productiv o ţară foloseşte resursele disponibile. 110 variabile ce reflectă
diferite aspecte macro- şi microeconomice ale competitivităţii sunt sintetizate într-un singur parametru - Indicele Global al Competitivităţii (IGC). Indicele respectiv este calculat ca media ponderată a
mai multor componente, fiecare măsurând un aspect diferit al competitivităţii. Aceste componente
sunt grupate în 12 piloni ai competitivităţii (fig. 2), respectiv, ţările cuprinse în Raport diferă esenţial
în ceea ce priveşte competitivitatea şi dezvoltarea economică.
20 Primul Raport privind Competitivitatea Globală a fost lansat în 1979, iar începând cu anul 2004, Raportul
clasează țările în funcție de Indicele Global al Competitivității.
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Figura 2. Componentele Indicelui Global al Competitivităţii
(adaptare după The Global Competitiveness Report 2013 – 2014)21.

Cele 148 de ţări acoperite de acest Studiu se clasifică în funcţie de venituri (tab. 2) şi după stadiul de dezvoltare a economiei în 5 grupuri mari: 38 de ţări se află la stadiul I (economie axată pe
resurse), 20 (inclusiv Republica Moldova) – în tranziţie de la stadiul I la stadiul II, 31 – la stadiul II
(economie axată pe eficacitate), 22 – în tranziţie de la stadiul II la stadiul III şi 37 – sunt la stadiul III,
a căror economie este axată pe inovare (Anexa 1).
Tabelul 2
Ponderile subindicilor şi pragurile de venit în funcţie de stadiul de dezvoltare a economiei
Stadiul I

Tranziţia
I–>II

Stadiul II

Tranziţia
II–>III

Stadiul III

Pragul PIB per capita ($ SUA)

<2,000

2,000–2,999*

3,000–8,999

9,000–17,000

>17,000

Ponderea subindicelui Condiţii
de bază (%)

60

40-60

40

20-40

20

Ponderea subindicelui Amelioratori de eficienţă (%)

35

35-50

50

50

50

Ponderea factorilor de
inovare și complexitate (%)

5

5-10

10

10-30

30

PIB Republicii Moldova în 2013 a fost de 2,037 $ SUA per capita.

Competitivitatea unei ţări este considerată ca un factor-cheie pentru creşterea bunăstării şi
calităţii vieţii cetăţenilor săi. În acelaşi timp:
• pentru a menţine un înalt nivel de trai într-o piaţă liberă, de regulă, este necesară o creştere
continuă a productivităţii şi a calităţii produselor/serviciilor;
21 The Global Competitiveness Report 2013–2014. World Economic Forum, Geneva. Disponibil: http://www.
weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2013-2014

13

• creşterea competitivităţii, în consecinţă, este un proces pe termen lung, care necesită
îmbunătăţiri în multe domenii, precum şi angajamente de lungă durată asumate de către
părţile interesate relevante pentru a mobiliza resurse, timp şi efort;
or, anume aici intervine proprietatea intelectuală, care are un rol important în sistemul de inovare.

1.3. Proprietatea intelectuală şi inovarea
Conform Convenției de constituire a Organizaţiei Mondiale a Proprietății Intelectuale22,
„proprietatea intelectuală” reprezintă drepturile asupra rezultatelor creativităţii umane referitoare la:
◊ opere literare, artistice şi ştiințifice,
◊ interpretări ale artiştilor interpreţi şi execuţii ale artiștilor executanţi, fonograme şi emisiuni
ale radiodifuziunii,
◊ invenţii în toate domeniile activităţii umane,
◊ descoperiri ştiințifice,
◊ desene şi modele industriale,
◊ mărci de fabrică, de comerţ şi de serviciu, precum şi nume comerciale şi denumiri comerciale,
◊ protecţia împotriva concurenţei neloiale,
şi orice alte drepturi aferente activităţii intelectuale în domeniile: industrial, ştiințific, literar şi
artistic.
Proprietatea intelectuală este un veritabil catalizator pentru dezvoltarea inovaţională. Ea joacă
un rol important în protecţia creativităţii, creşterea nivelului de trai şi a calităţii vieţii. Este incontestabil că într-o economie bazată pe cunoaştere conştientizarea rolului şi importanţei drepturilor de PI
este imperativă pentru elaborarea politicilor adecvate în toate domeniile de dezvoltare umană.
Din punct de vedere istoric, proprietatea intelectuală a fost şi rămâne unul din elementele de
bază şi indispensabile ale progresului şi dezvoltării întregii umanităţi23. Totodată, adevărata sa valoare şi rolul său definitoriu în activitatea vitală a omului s-au evidenţiat în epoca contemporană,
definită ca „era cunoaşterii”. La etapa actuală, proprietatea intelectuală constituie o preocupare
majoră în găsirea soluţiilor pentru creşterea economică, competitivitate, ocuparea forţei de
muncă, ridicarea nivelului de bunăstare a populaţiei atât în ţările aflate în curs de dezvoltare,
cât şi în cele dezvoltate. Este relevantă în acest sens politica Uniunii Europene, orientată spre o
economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.24
Importanţa proprietăţii intelectuale la nivel internaţional a fost recunoscută pentru prima dată
de Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale, din 188325 şi de Convenţia de la
Berna pentru protecţia lucrărilor artistice şi literare, semnată în 188626.
În timp, semnificaţia proprietăţii intelectuale a crescut considerabil: în prezent, cele două ramuri
ale sale:
− proprietatea industrială (invenţiile, soiurile de plante, mărcile, desenele și modelele industriale, circuitele integrate şi indicaţiile geografice), pe de o parte, şi
− dreptul de autor (având ca obiecte operele literare, ştiinţifice, dramatice, muzicale, coregrafice,
de artă plastică, de arhitectură, fotografice, programele pentru calculator, bazele de date etc.) şi
drepturile conexe (subiecţi ai cărora sunt interpreţii, producătorii de fonograme, producătorii
22 Convenția de constituire a Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale, semnată la Stockholm, la 14 iulie
1967, la care Republica Moldova este parte din 25.12.1991 prin Hotărârea Parlamentului nr. 1328-XII din 11
martie 1993.
23 Declaraţia Mondială a Proprietății Intelectuale, adoptată la 26 iunie 2000, la Geneva.
24 COMUNICARE A COMISIEI. EUROPA 2020. O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică
și favorabilă incluziunii. Disponibilă: http://www.mae.ro/sites/default/files/file/Europa2021/Strategia_Europa_2020.pdf
25 Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale, semnată la 20 martie 1883, în vigoare pentru
Republica Moldova din 25.12.1991, Hotărârea Parlamentului nr. 1328-XII din 11 martie 1993.
26 Convenţia de la Berna pentru protecţia lucrărilor artistice și literare, semnată la 9 septembrie 1886, în vigoare
pentru Republica Moldova din 02.11.1995, Hotărârea Parlamentului nr. 511-XIII din 22 iunie 1995.
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de videograme şi organizaţiile de difuziune prin eter sau prin cablu), pe de altă parte,
sunt obiecte ale unui şir de tratate internaţionale de importanţă majoră şi subiecte de discuţii şi dezbateri pe diverse teme de maximă actualitate, precum inovare, transfer tehnologic, cercetare ştiinţifică,
ecologie, biodiversitate, biotehnologie, Internet, sănătatea publică, securitatea alimentară, educaţie,
comerţ, politică industrială, cunoştinţe tradiţionale, industriile de divertisment, mass-media etc.
În condiţiile societăţii bazate pe cunoaștere, proprietatea intelectuală are rolul esențial de protejare a cunoștințelor împotriva înstrăinării şi folosirii ilegale, oferind astfel stimulente inovatorilor
pentru a genera noi idei şi concepte, pentru a le implementa în beneficiul societăţii.
Drepturile de proprietate intelectuală (DPI) oferă stimulente pentru inovare; aceasta, la rândul său,
atrage investiţii, creând astfel noi produse şi servicii care răspund unui nou val de cerere din partea
consumatorilor, iar acest fapt duce la consolidarea creşterii economice şi a ocupării forţei de muncă.
Proprietatea intelectuală este implicit prezentă la toate stadiile economiei prin intermediul majorităţii componentelor, dar în mod special, prin intermediul componentei instituţionale
(protecţia proprietăţii intelectuale), educaţionale, tehnologice şi inovaţionale, fiind un elementcheie al unui sistem naţional de inovare, care, la rândul său, este fundamentul economiei bazate
pe cunoaştere.
Pe parcursul ultimelor 3 decenii, PI a fost în centrul strategiilor firmelor inovatoare din întreaga
lume. Globalizarea activităţii economice a condus la creşterea investiţiilor în inovaţie, fiind atestată o
tendinţă globală de creştere a numărului de cereri de brevetare a invenţiilor27:
• la începutul anilor ’80 – 800 mii de cereri,
• în 2009 – 1,8 milioane şi
• în 2012 – 2,35 milioane.
În 2012, peste 8,6 milioane de brevete erau valabile în întreaga lume. Din totalul acestora, pe
teritoriul Republicii Moldova erau valabile 4456 de brevete, dintre care 3417 − brevete eurasiatice şi
1039 – naţionale.
Firmele inovatoare se bazează cel mai frecvent pe mărci (fig. 3). În anul 2012, aproximativ 24
de milioane de mărci comerciale erau valabile la nivel mondial (conform datelor a 74 de oficii de
PI), în Republica Moldova acestea numărând circa 70 de mii, inclusiv 19657 – mărci înregistrate pe
cale naţională şi peste 50 de mii – pe cale internaţională, fiind atestată aceeaşi tendinţă de utilizare
preponderentă a mărcilor, comparativ cu alte obiecte de PI, în special de către IMM.

Figura 3. Cota firmelor care utilizează diferite instrumente de PI, % din totalul firmelor producătoare
Sursa: OMPI - 2013 World Intellectual Property Indicators.
27 2013 World Intellectual Property Indicators. Disponibil: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/941/wipo_pub_941_2013.pdf
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Între nivelul de protecţie al drepturilor de PI şi dezvoltarea economică este o corelaţie strânsă
şi directă:
◊ progresul şi prosperitatea unei ţări depind de creativitatea cetăţenilor săi în domeniile tehnic
şi cultural;
◊ protecţia juridică a creaţiilor noi încurajează investiţiile şi conduc la alte inovaţii;
◊ promovarea şi protecţia PI:
− stimulează creşterea economică,
− contribuie la crearea de noi locuri de muncă,
− la apariţia unor noi domenii/ramuri de activitate,
− la îmbunătăţirea calităţii vieţii etc.
Protecţia proprietăţii intelectuale este o condiţie sine qua non pentru inovare. Fără o protecţie a
invenţiilor şi creaţiilor intelectuale, nu există nicio motivaţie de a investi în ele. Mai mult decât atât,
utilizarea lor în calitate de active de către autori nu ar fi posibilă. Sistemul de proprietate intelectuală:
− motivează companiile să investească în cercetare şi dezvoltare;
− facilitează transferul de cunoştinţe de la laborator spre piaţă;
− oferă protecţie pe piaţa mondială.
Nivelul de dezvoltare a ştiinţei, industriilor bazate pe cunoaştere şi a întreprinderilor inovatoare
determină linia de demarcare dintre ţările bogate şi sărace, el reprezintă fundamentul pentru o
creştere economică durabilă.
În special, sectoarele industriale care se bazează pe protecţia DPI sunt contribuabilii substanţiali
ai economiei. Performanţele inovative ale ţărilor corelează direct cu activitatea inventivă, inclusiv cu
numărul de brevete de invenţie pentru tehnologii avansate (high tech).
Gestionarea corectă a PI creează oportunitatea de a obţine efecte sinergetice pozitive în diverse domenii şi stimulează creativitatea, inovaţia şi creşterea economică a ţării.
Exploatarea/valorificarea economică a rezultatelor activităţii de cercetare şi a cunoştinţelor, are
loc prin intermediul PI, în sensul larg – al obiectelor de proprietate industrială şi cele ale dreptului
de autor (fig. 4).

Figura 4. Relaţia dintre proprietatea intelectuală şi transferul de cunoştinţe28
28 Adaptare după Dr Richard Zheng, Director of IP Development, University of East London. Disponibil: http://
www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/ppt_presentations/2010/eed/zheng.pdf
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Baza de cunoştinţe generată şi deţinută de către sfera C-D, poate fi valorificată economic doar
dacă este trecută prin transformarea cunoştinţelor în soluţii tehnice, cunoştinţe aplicative etc. ce pot
fi protejate prin drepturile de PI. Totodată, mediul de afaceri reprezintă un factor-cheie în generarea
de inovaţii şi cel mai important consumator al acestora.
Drepturile de proprietate intelectuală au ca scop stimularea inovării, permiţând inventatorilor
să-şi recupereze investiţiile şi să-şi însuşească veniturile. PI, de asemenea, joacă un rol important în
crearea, difuzarea şi utilizarea noilor cunoştinţe pentru inovare, ca, de exemplu, în invenţiile descrise
în documentele de brevet. Managementul adecvat al PI reprezintă un instrument eficient pentru
stimularea activităţii inovaţionale şi maximizarea beneficiilor provenite din utilizarea rezultatelor
activităţii intelectuale.
Există o interdependenţă între aceste 3 verigi, iar actorii implicaţi în transferul de cunoştinţe de
la sfera C-D (instituţii academice, universităţi, centre de cercetare) spre industrie pot obţine multiple
avantaje, dar au de rezolvat şi un şir de probleme (tab. 3). Depăşirea acestora necesită intervenţii la
nivel de politici.
Tabelul 3
Avantajele şi problemele transferului de cunoştinţe de la sfera C-D
(universităţi, instituţii academice) spre industrie
Avantaje:
Sfera C-D
•
•
•
•
•
•
•

Industrie

Finanţare
Faimă, prestigiu
Implementare a inovaţiei
Aplicarea rezultatelor cercetării
Extinderea spectrului
Mai multă atractivitate
Ameliorare în formarea profesională şi cercetare

•
•
•
•
•
•
•

Cunoştinţe / expertiză
Faimă, prestigiu
Perspectivă de dezvoltare (viitor)
Cercetări reale
Reducere a costurilor
(externalizare - outsourcing)
Vânzări şi profituri mai mari

•
•
•
•
•
•

Drepturile de PI
Probleme organizatorice
Vânzări şi obiective (ţinte)
Managementul şi controlul
Problema banilor
Concurenţa comercială

Probleme:
•
•
•
•
•
•

Managementul PI
Aspecte operaţionale
Etos şi misiune
Cultură şi gândire
Finanţare
Pierderea accentelor academice

Peisajul schimbător al inovării, globalizarea pieţelor şi fragmentarea lanţurilor valorice de
producţie, precum şi apariţia unor noi jucători (inclusiv o schimbare geopolitică de la Vest spre
Est) schimbă modul în care actorii de pe piaţă folosesc drepturile de PI şi în care responsabilii de
politici înţeleg drepturile de proprietate intelectuală şi rolul lor29. Contextul în care aceste drepturi
funcţionează în prezent este foarte diferit de cel în care au fost concepute, iar infrastructurile PI
suferă schimbări în încercarea de a optimiza echilibrul între beneficiile private şi sociale, pentru a
contribui la creşterea economică şi bunăstarea societăţilor.
Pentru a face faţă acestor provocări, responsabilii de politici trebuie să se bazeze pe analize fondate pe măsurări precise ale activităţii inovatoare, a actorilor săi cheie, drivere, dinamica şi condiţiile
ce favorizează inovarea.
Renumitul economist Zvi Griliches, care a studiat economia schimbărilor tehnologice, inclusiv
difuzia inovaţiilor, scria în 199030: „Nu avem, de fapt, nicio măsură satisfăcătoare a acestor lucruri. În
acest deşert de date, statisticile despre brevete par un miraj de plenitudine şi obiectivitate. Acestea
sunt disponibile; ele sunt, prin definiţie, legate de inventivitate, şi se bazează pe ceea ce pare a fi o
29 http://www.oecd.org/site/stipatents/IPSDM2014-FinalC4P.pdf
30 Zvi Griliches. Statistica de brevete ca indicatori economici: Studiu, 1990. Journal of Economic Literature (28):
pp. 1661-1707. Disponibil: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=226662&download=yes
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schimbare lentă standard şi obiectivă. Ele sunt interesante în pofida tuturor dificultăţilor care apar în
utilizarea şi interpretarea lor”.
În prezent, un număr tot mai mare de cercetători recunosc că brevetele şi, în sens mai larg, datele
de proprietate intelectuală, rămân a fi o sursă preţioasă şi oarecum unică de informaţii, ce permite o
gamă largă de analize relevante pentru politicile legate de ştiinţă şi tehnologie, cercetare, dezvoltare
şi inovare, antreprenoriat şi dinamica întreprinderilor, competitivitate, lanţuri valorice globale, dezvoltare şi creştere economică.
Produsele intelectuale, informaţia şi cunoştinţele, potenţialul spiritual, ştiinţific şi cultural al
societăţii contemporane sunt forţa motrice a dezvoltării durabile şi determină competitivitatea
economică.
În spaţiul Uniunii Europene (UE) dezvoltarea economică durabilă bazată pe cunoaştere şi
creşterea calităţii vieţii cetăţenilor săi sunt priorităţi majore, iar proprietatea intelectuală joacă
un rol important în realizarea acestor deziderate. Capitolul „Proprietatea intelectuală” este parte
componentă a Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană.

1.4. Drepturile de proprietate intelectuală şi inovarea
(specificul ţărilor în curs de dezvoltare)
Drepturile de proprietate intelectuală au un caracter teritorial, fiind în domeniul de aplicare a
reglementărilor naţionale. Ele au fost extinse la nivel internaţional prin Acordul TRIPS, care prevede
că ţările în curs de dezvoltare trebuie să elaboreze legi în domeniul PI, inclusiv cel al brevetelor,
conform unor cerinţe minime prescrise. Prin urmare, Acordul îmbunătăţeşte puterea acestor drepturi în astfel de economii. Ţările în curs de dezvoltare se confruntă cu sarcina de dezvoltare socioeconomică prin schimbări tehnologice. Regimul de brevete al unei ţări este un instrument de politici
care influenţează inovaţia şi schimbările tehnologice în economie.
Totodată, conform unor studii31, rolul politicii de brevetare în creşterea economică este discutabil, deoarece implică un compromis între pierderile statice pentru societate pe termen scurt
şi câştigurile dinamice pe termen lung. Pierderile statice apar datorită monopolului temporar al
titularului asupra bunurilor sciento-intensive. În acelaşi timp, câştigurile dinamice se acumulează
pe termen lung, deoarece drepturile de brevet stimulează activitatea inovatoare. Or, în condiţiile
globalizării, impactul inovaţiilor în formă de câştiguri dinamice nu mai este limitat la nivel naţional.
Istoria sistemului de brevete arată că economiile dezvoltate au formulat regimurile lor de brevetare în conformitate cu cerinţele speciale ale industriilor lor32. Acordul TRIPS exclude această pârghie
pentru economiile în curs de dezvoltare. Acesta prevede standarde minime de protecţie care se
bazează pe prevederile legislative din ţările dezvoltate. În plus, există o problemă în ceea ce priveşte
oportunitatea Acordului pentru economiile în curs de dezvoltare, care s-au conformat cu el, fiind
la un nivel diferit de dezvoltare tehnologică faţă de economiile dezvoltate. Nivelul de dezvoltare
variază, de asemenea, şi între ţările în curs de dezvoltare, deoarece ele sunt repartizate pe diferite
grupe de venituri, în baza clasificării făcute de Banca Mondială. În măsura în care produsul intern
brut (PIB) pe cap de locuitor corelează cu nivelul de dezvoltare tehnologică, apriori există un motiv
să presupunem că impactul drepturilor de brevet puternice asupra dezvoltării economice a acestor
ţări va fi diferit.
Obiectivul TRIPS prevede că economiile, consolidând drepturile de proprietate, sunt susceptibile de a câştiga prin două căi, şi anume: creşterea inovării interne şi transferul de tehnologie din
ţările dezvoltate. Literatura de specialitate dezbate pe larg impactul internaţionalizării din cauza
diferenţelor în activitatea tehnologică nu numai între ţările dezvoltate şi cele în curs de dezvoltare,
dar şi în cadrul ţărilor în curs de dezvoltare.
31 Ruchi Sharma, К.К. Saxena. Strengthening the Patent Regime: Benefits for Developing Countries - A Survey.
Journal of Intellectual Property Rights, vol. 17, March 2012, pp. 122-132.
32 De exemplu, Elveția a introdus brevetul de invenție mecanică pentru a proteja industria de ceasuri, dar a
reținut inițial protecția prin brevet pentru procese și substanțe chimice, deoarece industria chimică la etapa
respectivă, incipientă, imita tehnologia germană.
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La nivel internaţional, protecţia drepturilor de brevet cuprinde tratamentul naţional, reciprocitate, precum şi armonizarea prevederilor legale şi a procedurilor de executare. Printre aceste caracteristici, tratamentul naţional şi reciprocitate pentru DPI au fost introduse în tratatele internaţionale
odată cu adoptarea Convenţiei de la Paris. Acordul TRIPS extinde principiul fundamental al celei
mai favorizate naţiunii pentru drepturile de brevet. Statutul naţiunii celei mai favorizate prevede
că cetăţenii tuturor celorlalţi membri ar trebui să fie tratați la egalitate cu naţionalii cu privire la
protecţia proprietăţii intelectuale.
Cota mărfurilor protejate prin DPI introduse în comerţul internaţional a crescut considerabil
după 1970, totodată a avut loc o creştere semnificativă în imitarea acestor produse sciento-intensive.
„Miracolul din Asia de Est” a arătat că ţările în curs de dezvoltare pot absorbi o cantitate substanţială
de cunoştinţe tehnologice în primii ani de dezvoltare a acestora, oferind, în acelaşi timp, foarte puţin
sau deloc protecție drepturilor de brevet. În lumina acestor incidente, TRIPS poate fi perceput ca o
reacţie a ţărilor dezvoltate la teama de a pierde avantajul său în ceea ce priveşte mărfurile scientointensive.
Cunoştinţele sunt un „bun public global” cu externalităţi larg răspândire care nu respectă hotarele naţionale. În special, statele care nu întreprind şi nu investesc semnificativ în C-D au puternice stimulente gratuite de avansare. Aceste aspecte au adus problema protecţiei brevetelor în prim
planul acestui acord multilateral concomitent cu negocierile comerciale din cadrul OMC.
Internaţionalizarea drepturilor de brevet în ţările în curs de dezvoltare are atât adepţi, cât şi
adversari. Ultimii susţin că costurile protecţiei DPI şi a monopolului asupra produselor inovative în
ţările în curs de dezvoltare depăşesc beneficiile şi nu stimulează inovaţiile. Totodată, DPI puternice
în ţările în curs de dezvoltare reduc imitaţiile şi cresc veniturile titularilor de drepturi.
În contextul ţărilor în curs de dezvoltare, capacităţile tehnologice limitate afectează, de asemenea, relaţia dintre brevete şi inovaţii.
Pentru economiile în curs de dezvoltare este caracteristică co-evoluţia infrastructurii
instituţionale şi în special a politicii de brevet cu dezvoltarea tehnologică. Aceste ţări nu sunt direct
implicate în inovaţii avansate, la frontierele cunoaşterii. Procesul de dezvoltare tehnologică a acestora implică experienţă câştigată prin achiziţia, asimilarea şi îmbunătăţirea tehnologiilor disponibile
pe piaţa internaţională în conformitate cu cerinţele lor specifice. Prin urmare, impactul drepturilor
de brevet asupra inovării se schimbă odată cu dobândirea de către ţările în curs de dezvoltare
a competenţelor în activităţile inovative.
Conform unor publicaţii33, procesul de dezvoltare tehnologică a acestor ţări se extinde de la 3
la 6 etape. Conform unui model bazat pe ipoteza ciclului de viaţă al produselor, economiile în curs
de dezvoltare iniţiază procesul de schimbări tehnologice prin colaborarea cu tehnologii mature
pe care proprietarii lor le transferă în astfel de economii pentru a obţine un avantaj de cost. După
câştigarea experienţei în ceea ce priveşte imitarea acestor tehnologii şi/sau obţinerea stăpânirii
asupra lor, economiile în curs de dezvoltare trec la nivelul intermediar de tehnologie. Această
etapă include creşterea activităţilor de cercetare şi dezvoltare în jurul tehnologiilor existente şi
inovaţii minore (adaptive sau sub formă de modele de utilitate), dar nu implică inovarea ca un
produs complet nou. Tehnologiile de nivel superior ar putea fi de asemenea transferate, odată ce
economiile în curs de dezvoltare ar putea absorbi acum aceste tehnologii. Totodată, dacă aceste
transferuri pot avea loc depinde de protecţia drepturilor de PI în economiile în curs de dezvoltare.
Cerinţele în politica de brevet şi impactul ulterior asupra inovaţiei interne şi modurile de transfer de
tehnologie sunt în mod clar diferite în aceste două etape. Exemplul mai multor ţări (Coreea) arată că
drepturile de brevet puternice rămân un factor determinant în alegerea modului de activitate
a firmelor străine într-o ţară în curs de dezvoltare.
33 Lee J., Bae Zong-Tae and Choi Dong-Kyu. Technology development processes: A model for a developing
country with a global perspective. R&D Management, 18 (3), 1988, pp. 235-250.
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1.5. Cunoaşterea şi inovarea
Ultimele decenii ale secolului XX se caracterizează prin dezvoltarea vertiginoasă a tehnologiilor
informaţionale şi evoluţia accelerată a omenirii de la o economie tradiţională, bazată pe proprietatea
privată asupra bunurilor tangibile, spre o nouă realitate, în care predomină proprietatea privata asupra lucrurilor intangibile: la baza noii economii se situează informaţia şi cunoaşterea, ca resurse ale
dezvoltării.
Deşi importanţa informaţiei este incontestabilă şi epoca contemporană este deseori definită ca
Societate Informaţională, elementul definitoriu al acesteia este cunoaşterea, iar generatorul şi
purtătorul ei este factorul uman, capabil să înţeleagă, să însuşească şi să transforme informaţia în
cunoaştere: concepte, teorii, creaţii, soluţii tehnice etc.
Obiectivele majore ale societăţii bazate pe cunoaştere sunt producerea cunoaşterii, în principal
prin cercetarea ştiinţifică, transmiterea prin educaţie şi formare profesională, diseminarea prin tehnologiile informaţionale şi utilizarea prin inovare.
Aşa dar, un aspect nou al cunoaşterii este acela de resursă economică, specificul căreia constă
în următoarele:
◊ valorificarea ei cel mai des se realizează nu prin transferul de proprietate în cadrul pieţei
(vânzare-cumpărare) aşa cum se obişnuia în cazul bunurilor materiale, ci prin garantarea unor
drepturi de acces prin contracte specifice precum licenţe, cesiuni, închirieri etc.;
◊ cunoaşterea, spre deosebire de resursele materiale, nu este consumptibila, ci dimpotrivă, cu
cat mai mulţi o accesează cu atât mai mari sunt efectele favorabile (aşa numitul “network effect”);
◊ producerea de cunoaştere este potenţată doar de apărarea stricta a drepturilor de acces la ea,
fenomenul invers de “piratare” a acestui acces având un efect negativ şi non-stimulativ.
În consecinţă, cunoaşterea, în ansamblul său, reprezintă capitalul intelectual şi “sistemul metric” de valori al noului mileniu. Folosirea acestui capital este cheia succesului în economia bazată pe
cunoaştere.
Cunoaşterea este în prezent recunoscută ca factor de productivitate şi creştere economică,
ceea ce pune un nou accent pe rolul informaţiei, tehnologiei şi învăţării în performanţa economică.
Termenul „Economia bazată pe cunoaştere” provine de la această recunoaştere deplină a rolului
cunoaşterii şi tehnologiei în economia modernă34.
Una dintre principalele trăsături ale cunoaşterii este importanţa crescândă a valorii bunurilor intangibile. Reformele politice menite să faciliteze procesul inovaţional, transferul de tehnologie prin
brevete, au un impact multilateral asupra instituţiilor de cercetare, centrelor universitare, companiilor, sistemului de cunoştinţe ştiinţifice şi asupra economiei în general. Numeroase studii dovedesc
cu prisosinţă că există o corelaţie foarte puternică între eforturile dedicate cercetării şi dezvoltării
tehnologice inovative şi a resurselor umane, pe de o parte, şi ratele de creştere economică pe termen
lung, reducerea şomajului şi creşterea productivităţii, pe de alta parte35.
Elaborarea de noi informaţii, cunoştinţe şi invenţii reprezintă punctul de pornire al procesului
inovaţional, a cărui componentă fundamentală este creativitatea (fig. 5).
Într-o economie în care cunoaşterea începe să fie adevăratul capital şi cel mai important motor
al dezvoltării, companiile se confruntă cu noi provocări, în ceea ce priveşte performanţa şi responsabilitatea. Noua economie înseamnă mai mult decât înalta tehnologie şi Internet, ea presupune utilizarea în mod creativ şi eficient a inovării. Inovarea este larg recunoscută ca proces esenţial pentru
succesul întreprinderilor şi afacerilor, asigurând creştere, sustenabilitate şi competitivitate36.
34 THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY. ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT.
Paris, 1996. Disponibil: http://www.oecd.org/science/scienceandtechnologypolicy/1913021.pdf
35 Valeriu PROHNIŢCHI. Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Acţiuni şi implicaţii geoeconomice. Disponibil: www.moldova.md.
36 http://www.academia.edu/7004106/Curs_managementul_inovarii
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Cunoştinţele din punct de vedere economic sunt totalitatea de dovezi ştiinţifice şi expertiză
umană care sunt utile în producerea şi livrarea bunurilor şi în inventarea şi designul produselor şi
procedeelor noi. Cunoştinţele pot fi sistematizate şi codificate sau pot fi tacite (atunci când acestea
nu sunt transpuse în limbaj dar rezultă din ştiinţa persoanei de a face ceva).
Inovaţia are loc atunci când un produs sau procedeu ce rezultă din cunoştinţe noi sau existente
este implementat nemijlocit în activitatea economică. Astfel, inovaţia este nucleul unui proces complex care este precedat de o invenţie şi urmat de adopţie la scară largă a produsului nou de către
consumatori sau adopţia procedeului – cea mai bună practică de către majoritatea companiilor. Prin
acest stadiu final şi are loc diseminarea cunoştinţelor noi.

Figura 5. Modelul inovaţional al transferului de cunoştinţe37
37 Management of intellectual property in publicly-funded research organisations: Towards European Guidelines. European Communities, 2004. Disponibil: http://ec.europa.eu/research/era/pdf/iprmanagement21

În noile condiţii de creştere economică endogenă, dezvoltarea cunoştinţelor şi schimbările tehnologice conduc la o creştere durabilă mai degrabă, decât acumularea simplă de capital, iar transformarea potenţialului ştiinţific şi tehnologic în inovaţii profitabile are o importanţă strategică.
Autorităţile pot influenţa bazele creşterii economice prin participarea la dezvoltarea
cunoştinţelor, unul dintre principalele motoare ale inovării. Guvernele pot influenţa, de asemenea,
„distribuţia” de cunoştinţe şi competenţe în economie şi în societate în general. De exemplu, prin
facilitarea mobilităţii persoanelor şi interacţiunile dintre companii şi surse externe de expertiză, inclusiv universităţi, dar şi prin dezvoltarea unui mediu concurenţial sănătos şi prin lupta împotriva
corporatismului.
Un alt termen utilizat frecvent în conexiune cu inovaţia şi cunoştinţele este tehnologia. Prin
tehnologie se înţelege setul curent de tehnici de producţie utilizate pentru a elabora, fabrica, împacheta şi oferi bunuri şi servicii în economie. Deci, tehnologia este aplicarea unei părţi selectate de
cunoştinţe în activităţi de producere. În cadrul unei companii tehnologia în combinaţie cu alţi factori
determină capacitatea sa de producţie.
De asemenea, succint în formă de diagramă vom reda procesul de inovaţie:

Figura 6. Diagrama procesului de inovație

Desigur, această diagramă este una simplificată şi nu ia în consideraţie alţi numeroşi factori ce
interacţionează cu procesul de inovaţie ce diferă în funcţie de domeniul tehnologic, situaţia real
existentă pe piaţă, atitudinea consumatorilor etc. Oricum, consumatorul este acel ce în final va dicta
dacă inovaţia va avea succes comercial sau nu.

1.6. Educaţia şi inovarea
Educaţia, competenţele şi inovarea sunt factori-cheie în realizarea unei creşteri mai dinamice şi
favorabile incluziunii.
Integrarea Chinei şi Indiei în economia globală au contribuit cu 1,2 miliarde de noi lucrători.
Iniţial aceştia au avut doar competenţe de bază, dar ambele ţări au crescut foarte mult ponderea
populaţiei cu studii secundare sau terţiare.
Astfel, ponderea persoanelor apte de muncă cu studii medii sau terţiare în ţările în curs de dezvoltare a crescut de la 36% în 1980 la 56% în 2010. În acelaşi timp, acest stoc mai mare de competenţe
permite unor ţări în curs de dezvoltare să acumuleze rapid tehnologiile.
Conform unui studiu recent privind educaţia, abilităţile profesionale şi inovarea38, o forţă de
muncă educată inadecvat este o constrângere majoră pentru activitatea întreprinderilor, iar aceste
guidelines-report.pdf
38 Latin American Economic Outlook 2015. Education, Skills and Innovation for Development. Disponibil:
http://www.latameconomy.org/fileadmin/uploads/laeo/Graphs/LEO2014/Pocket_Edition_LEO2015_EN.pdf
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constrângeri sunt mai mari pentru ţările în curs de dezvoltare (fig. 7). Paradoxal, dar pentru ţările
Europei de Est şi Asiei Centrale cel mai puţin se resimt aceste constrângeri, ceea ce ar avea mai multe
explicaţii, inclusiv lipsa unor industrii înalt dezvoltate care să necesite abilităţi profesionale specifice.

Figura 7. Ponderea firmelor care identifică o forţă de muncă educată inadecvat
ca o constrângere majoră pentru activitatea lor (% din companii oficiale, 2010)
Sursa: World Bank, Enterprise Surveys, Washington, DC (reprodus din Latin American Economic Outlook 201539).

Pentru depăşirea acestor constrângeri, guvernele ar trebui să aloce mai multe resurse pentru
educaţie timpurie şi să extindă mai mult aria de acoperire. Acestea ar trebui să continue reformarea sistemelor de asistenţă a copiilor, îmbunătăţirea serviciilor de îngrijire a copiilor şi de formare
profesională pentru specialiştii în domeniul îngrijirii copiilor. Dezvoltarea abilităţilor soft, cum ar fi
abilităţi interpersonale şi perseverenţă la o vârstă fragedă este esenţială pentru integrarea
pe piaţa muncii şi în societate, în general. În învăţământul primar şi secundar, guvernele ar trebui
să consolideze politicile ce oferă stimulente pentru a reţine şi motiva cadrele didactice de înaltă
calitate prin introducerea unor proceduri stricte de recrutare a cadrelor noi, aducând continuitate la
formarea cadrelor didactice şi asigurarea că remuneraţia corespunde pregătirii şi experienţei profesorilor. Experienţele ţărilor care fac parte din Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică
(OCDE), cum ar fi Coreea şi Japonia, arată că politicile axate pe calitatea cadrelor didactice au un
impact mai mare decât cele axate pe reducerea dimensiunii clasei. Politicile şcolii care nu necesită
neapărat resurse la scară largă, cum ar fi promovarea unui mediu de învăţare prietenos şi oferirea de
oportunităţi pentru toţi elevii, s-au dovedit a fi eficiente.
Eforturile de a îmbunătăţi educaţia şi competenţele vor contribui la creşterea productivităţii
muncii, crearea locurilor de muncă de înaltă calitate şi la reducerea economiei informale doar în
cazul în care sunt susţinute de o inovaţie mai intensivă.
Dezvoltarea depinde de capacitatea fiecărei ţări de a construi abilităţile necesare pentru a inova
şi injecta inovaţie în sistemul de producţie. Această dependenţă este argumentată prin fragmentarea producţiei şi dezvoltarea lanţurilor valorice globale, ceea ce face din inovare un factor central în
dezvoltarea competitivităţii.
Politicile de dezvoltare şi producţie industrială trebuie să se concentreze pe dobândirea de
competenţe în tehnologii noi şi pe inovare în scopul de a obţine durabilitate economică, socială şi
de mediu.

1.7. Transferul tehnologic şi inovarea
Transferul de tehnologie este un proces prin care tehnologia este difuzată de la o industrie la
alta, şi/sau între diferite economii. Acordul TRIPS susţine transferul de tehnologie de la ţările dezvoltate ca o sursă alternativă, astfel încât ţările slab dezvoltate ar putea beneficia de drepturile de
brevet ca un importator net de tehnologie.
39 Ibidem.
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Tehnologia poate fi transferată prin elemente fizice cum ar fi scule, echipamente, schiţe şi/sau
prin intermediul suportului «periferic» care este crucial în procesul de transfer de tehnologie. La
nivel internaţional, tehnologia este transferată pe 2 căi: prin canale mediate de piaţă (directe) sau
prin canale non-piaţă (indirecte). Canalele mediate de piaţă includ comerţul cu bunuri şi servicii,
investiţiile străine directe (ISD), acordarea licenţelor, crearea de societăţi mixte, precum şi deplasarea
transfrontalieră a personalului. Canalele indirecte includ plecarea de angajaţi, migraţii temporare,
datele din cererile de brevet (informaţia de brevet) şi datele testărilor.
Din cauza caracteristicelor de non-rivalitate şi excludabilitate40 a tehnologiei, o problemă
inerentă a pieţei de tehnologii este disfuncţionalitatea acesteia. Cunoştinţele reprezintă o categorie
de bunuri publice, care nu sunt rivale. Totuşi non-rivalitatea nu implica costuri zero la transferul de
tehnologie. Transferurile de tehnologie internaţionale nu sunt gratuite. În medie, costurile de transfer de tehnologie constituie aproximativ 20 la sută din costurile totale ale proiectului, dar se pot
ridica şi la peste 60 la sută41. Printre politicile ţării gazdă, politica de brevetare este un instrument
clasic care influenţează transferul şi difuzarea tehnologiei. Rolul drepturilor de brevet în încurajarea transferului de tehnologie a fost identificat încă în secolul XIV. O politică puternică de brevet
sporeşte certitudinea cu care proprietarii de tehnologie semnalează adevărata valoare şi caracteristicile unei invenţii. Relaţia dintre drepturile de brevet şi diferite moduri de transferuri de tehnologie (comerţ, ISD, acordarea licenţelor) în ceea ce priveşte ţările în curs de dezvoltare este în prezent
studiată în detaliu.
Conform unui model de echilibru general, o protecţie puternică a brevetelor sporeşte volumul
exporturilor de înaltă tehnologie în ţările în curs de dezvoltare.
Întreprinderile multinaţionale cu sediul în ţările dezvoltate reprezintă „investitorii internaţionali
cei mai de seamă”, fiind o sursă primară de a transfera tehnologie către ţările în curs de dezvoltare
prin intermediul ISD. Totodată, drepturile de brevet puternice fac imitațiile în ţara gazdă dificile,
atrăgând mai multe resurse, ceea ce diminuează efectul producţiei şi a ISD.
Un regim al drepturilor de brevete inadecvat descurajează ISD, încurajând exporturile, în timp
ce un sistem relativ puternic al drepturilor de brevet face licenţierea o alternativă mai viabilă pentru ISD. Deciziile IMN referitor la comerţ, ISD, sau acordarea de licenţe depinde de numeroase alte
variabile, inclusiv de politicile guvernamentale, costurile şi factorii tehnologici, de dimensiunea şi
incertitudinea pieţei.
Informaţiile conţinute în cererile de brevet depuse de firmele străine sunt o sursă majoră de
difuzare a tehnologiei pentru firmele locale. Acestea pot studia cererile de brevetare pentru a învăţa
instrumentul de bază şi să inventeze noi procese tehnologice şi produse în jurul brevetelor fără să le
aducă atingere. Atunci când IMN decid să breveteze invenţiile peste hotare, pe lângă regimul drepturilor de brevet, un rol important îl joacă costurile brevetării. Acestea de la urmă, de asemenea,
constituie un punct de intervenţie în vederea stimulării activităţii inovaţionale.

1.8. Managementul inovării
Activitatea inovaţională este foarte complexă şi include un şir de alte activităţi de tip ştiinţific,
tehnic, tehnologic, organizatoric, financiar, comercial etc. Ea vizează atât utilizarea şi comercializarea
rezultatelor cercetărilor ştiinţifice, cât şi diversificarea, eficientizarea şi îmbunătăţirea calităţii
producţiei de bunuri şi servicii, perfecţionarea tehnologiei de producere, urmată de implementarea ei eficientă pe pieţele interne şi din străinătate42.
40 Excludabilitate - termen economic, utilizat pentru caracterizarea accesului la bunuri sau servicii: un bun sau
serviciu este excludabil, dacă există posibilitatea de a împiedica persoanele (consumatorii) care nu au plătit
pentru el să aibă acces la el. Disponibil: http://en.wikipedia.org/wiki/Excludability
41 Ruchi Sharma, К.К. Saxena. Strengthening the Patent Regime: Benefits for Developing Countries - A Survey.
Journal of Intellectual Property Rights, vol. 17, March 2012, pp. 122-132.
42 GANEA Victoria. FINANȚAREA ACTIVITĂȚII INOVAŢIONALE DIN PERSPECTIVA MACROECONOMICĂ. Teză de
doctor habilitat în științe economice. CHIŞINĂU, 2014.
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Or, anume aceste particularităţi ale activităţii inovaţionale de cele mai multe ori nu sunt
conştientizate de către ţările cu economii emergente. Această stare de lucruri este caracteristică
în special pentru ţările post-sovietice, inclusiv Republica Moldova, care trec prin procesul dureros
şi anevoios de distrugere a relaţiilor economice bazate pe proprietatea de stat şi edificarea unei
economii bazate pe proprietate privată şi concurenţă liberă. Sarcinile se complică şi mai mult datorită
contextului economic global (accelerarea ritmurilor de dezvoltare economică, concurenţa acerbă,
decalajul crescând dintre nivelul ţărilor bogate şi celor sărace etc.) în care pe prim plan se situează
economia bazată pe cunoaştere.
Problematica în cauză a fost abordată în cadrul diferitor seminare, simpozioane, mai multe studii
au fost efectuate atât la nivel naţional, în diferite ţări, cât şi la nivel internaţional, în scopul evidenţierii
problemelor ce persistă în domeniul inovării43. Toate ele conţin o analiză, mai mult sau mai puţin
completă, a sistemelor de inovare, sau a unor aspecte ce ţin de activitatea inovaţională şi scot în
evidenţă atât deficienţele cât şi căile de încurajare a procesului inovaţional.
Pentru Republica Moldova în acest sens prezintă interes experienţa ţărilor care se află aproximativ în aceeaşi situaţie social-economică şi culturală. Astfel, un studiu consacrat expertizei barierelor
în calea comercializării rezultatelor cercetării în Ucraina44 a condus la următoarele concluzii preliminare: principala cauză a apariţiei acestor bariere este lipsa unei abordări sistemice a activităţii de
inovare în general şi a managementului acesteia la toate etapele ciclului de viaţă al produselor inovative - de la naşterea ideii inovatoare până la obţinerea profitului din inovare, în particular.
Au fost identificate cel puţin 50 de bariere în calea transformării rezultatelor cercetării în produse
inovative şi a fost efectuată estimarea acestora pe o scală de cinci puncte (Anexa 2). Barierele au
fost sistematizate în 5 grupuri mari, având aproximativ aceiaşi incidenţă asupra activităţii inovative
(datele dintre paranteze):
−
−
−
−
−

Lipsa de competenţă a subiecţilor activităţii de inovare (3,68 ± 0,84);
Finanţarea insuficientă a inovării (3,67 ± 0,71);
Neajunsuri ale cadrului legal de inovare (3,52 ± 0,87);
Lipsa infrastructurii efective de inovare (3,39 ± 1,00);
Managementul inovativ ineficient (3,31 ± 1,01).

Grupul cel mai important al barierelor se referă la lipsa de competenţe ale subiecţilor de inovare în ceea ce priveşte comercializarea rezultatelor cercetării. În opinia autorilor, anume de aici ar
trebui să înceapă lucrul de distrugere şi îndepărtare ulterioară a barierelor existente.
Totodată, autorii studiului menţionat consideră că pentru managementul public al inovării este
caracteristică lipsa unei strategii clare de dezvoltare a domeniului dat, dispersarea funcţiilor de
management al inovării între diferite organe guvernamentale şi reticenţa managerilor de nivel
superior să îşi asume anumite riscuri în adoptarea deciziilor, pentru că ei se află la putere, de regulă,
un timp mai scurt decât timpul necesar pentru atingerea obiectivelor de inovare.
De asemenea, planificarea activităţii de cercetare aplicată trebuie să pornească de la ideea creării
unui produs inovativ competitiv în domeniile prioritare. În realitate, planificarea lucrărilor în multe
şcoli ştiinţifice se face pornind de la rezultatele obţinute, în domenii de cercetare ce nu corespund
necesităţilor societăţii. Lipsa unei coordonări între ştiinţă şi business conduce la situaţia când majoritatea managerilor şi oamenilor de ştiinţă nu înţeleg cine şi de ce are nevoie de rezultatele cercetărilor
lor şi dacă ele în genere trebuiesc cuiva. Printre oamenii de ştiinţă persistă inerţia de gândire din trecut,
43 A se vedea documentele Comitetului pentru Dezvoltare și Proprietate Intelectuală din cadrul OMPI (CDIP
– site-ul http://www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=241); seria de rapoarte realizate de UNECE
(Comisia Economică a ONU pentru Europa) privind evaluarea politicilor de inovare naționale din Armenia
(2014), Belarus (2011), Kazahstan (2012) și Ucraina (2013), precum și compendii de bune practici, care pot fi
accesate la adresa http://www.unece.org/index.php?id=24868 în dependență de anul editării) etc.
44 Бар’єри на шляху комерціалізації результатів наукових досліджень в Україні / П.М. Цибульов, В.Ф.
Корсун // Наука та інновації. — 2009. — Т. 5, № 6. — С. 87-96.
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conform căreia statul alocă mijloace în cercetare doar pentru a crea noi cunoştinţe. Or, această
poziţie nu promovează comercializarea rezultatelor cercetării.
În concluzie, pentru a asigura comercializarea efectivă a rezultatelor activităţii de cercetare
ştiinţifică, este necesară perfecţionarea managementului inovării, atât la nivelul institutelor academice şi universităţilor, cât şi la nivel de stat.
Complexitatea fenomenului de inovare şi necesitatea unei abordări sistemice a managementului întregului proces inovaţional transpare din definiţia comprehensivă a inovării formulată de către
prof. Ştefan Iancu45:
“Prin inovare se înţelege conversia unor noi cunoştinţe în beneficii economice şi sociale, ca
rezultat al unor interacţiuni complexe în cadrul unui sistem constând într-un mediu ce conţine firme,
institute de cercetare, finanţatori, precum şi reţelele prin care toţi aceştia intră în contact. În realitate,
procesul de inovare este mult mai complex decât găsirea unei soluţii de piaţă şi se distinge de implementarea unei invenţii în producţie, ceea ce, de regulă, înseamnă numai crearea unui nou produs/
serviciu sau a unui nou procedeu tehnologic.”
De aici, inovarea este un proces sistemic, general, care parcurge patru faze46:
◊ conceperea unei idei fundamentate ştiinţific (generate de spiritul creativ, inspiraţie, cercetare-dezvoltare, imitare).
◊ transpunerea industrială printr-un parteneriat calificat industrie (preferabil privată) – cercetare,
ceea ce implică finanţare şi un anumit proces tehnologic, o nouă formă de prezentare, o nouă
structură funcţională, o nouă formă organizatorică, noi metode de gestiune şi organizare a
muncii etc.
◊ protecţie puternică, eficientă şi extinsă, a elementelor de proprietate intelectuală, care
trebuie să constituie o oportunitate pentru crearea de noi beneficii rezultat al unui proces
care asigură unei acţiuni o creştere a valorii intelectuale adăugate.
◊ impactul cu succes pe piaţă a rezultatului procesului inovării (un nou produs, sau un nou
serviciu, o nouă formă de prezentare şi desfacere a mărfii, o nouă structură funcţională, o
nouă formă organizatorică, noi metode de gestiune şi organizare a muncii etc.) prin intermediul unei reţele de valorificare naţională şi/sau internaţională.
Inovarea este un proces complex şi interactiv costul căruia variază în funcţie de contribuţia
concretă a companiei. Spre exemplu, cercetarea şi dezvoltarea de la zero a unei inovaţii implică
costuri şi riscuri mult mai mari, comparativ cu inovarea ce rezultă din transferul tehnologic al unui
produs ce şi-a demonstrat deja succesul pe piaţă.
Sub aspectul contribuţiei companiei la dezvoltarea unei inovaţii convenţional se pot identifica
câteva categorii de companii în calitate de furnizori ai inovaţiilor:
− Furnizor dominat – companie ce contribuie minim prin cercetare proprie, preferând importul
de elemente tehnologice noi;
− Furnizor intensiv – companie ce contribuie destul de mult la inovaţii prin cercetări proprii;
− Furnizor specializat – companie ce se concentrează pe generarea produselor inovaţionale noi
complementare (ce contribuie la procesul de producţie a produsului de bază) pentru a fi utilizate în alte sectoare;
− Furnizori ştiinţifici – companii ce dezvoltă produse inovaţionale noi în parteneriat cu instituţii
din sfera ştiinţei şi inovării;
− Furnizori de informaţii şi capital – companiile din domeniul financiar, vânzări cu amănuntul şi
de editare/publicare;
45 Ştefan IANCU. Stimularea activităţii creative, procesul inovării şi integrarea europeană (Partea a doua). STUDII ŞI COMUNICĂRI / DIS, vol. V, 2012. Disponibil : http://studii.crifst.ro/doc/2012/2012_1_02.pdf.
46 Curs Managementul inovării. Disponibil: http://www.academia.edu/7004106/Curs_managementul_inovarii
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− Furnizori de software – companii ce dezvoltă produse informaţionale inovaţionale utilizate în
procesul de producere şi/sau prestare de servicii.
În consecinţă, managementul activităţii de inovare vizează întregul proces, toate etapele
menţionate, iar succesul acestuia depinde de capacităţile de coordonare, sincronizare şi echilibrare a factorilor limitativi ai proceselor şi de valorificarea sinergiilor dintre componentele sistemului de inovare.

1.9. Sistemele Naţionale de Inovare
Conceptul privind Sistemele Naţionale de Inovare a câştigat coerenţă intelectuală şi practică
cu câteva zeci de ani în urmă, fiind adoptat, iniţial, de către OCDE şi ţările dezvoltate, iar mai recent
a revenit în centrul atenţiei ca un mijloc de abordare a celor mai profunde probleme cu care se
confruntă şi naţiunile în curs de dezvoltare. Deoarece disproporţia dintre ţările dezvoltate şi cele
în curs de dezvoltare devine tot mai mare, economiştii şi factorii de decizie privesc SNI ca având un
mare potenţial, atât ca o sursă pentru înţelegerea esenţei şi cauzelor primare ale decalajului în dezvoltarea economică, cât şi ca un puternic cadru conceptual care poate produce politici şi instituţii
capabile să depăşească acest decalaj.
Dezvoltarea practicilor şi politicilor axate pe inovaţie şi sursele sale a devenit o temă centrală
pentru organismele economice internaţionale şi naţionale, mai ales pentru OCDE, care a introdus
Rapoartele de ţară privind inovarea şi a învestit multe eforturi pentru a promova importanţa difuziei cunoştinţelor, tehnologiilor şi inovării pentru creşterea economică.
Proiectul SNI al OCDE, în primul rând, pune accentul pe nevoia de a ajusta obiectivele şi instrumentele politicilor naţionale la noua paradigma de inovare tehnologica, bazată pe exploatarea mai
sistematică şi mai intensivă a bazelor de cunoştinţe disponibile şi a strategiilor de recombinare şi
integrare a acestora pentru generarea de noi cunoştinţe. Acest lucru ar implica, în special, o mai mare
integrare între politicile S&T şi tehnologia informaţiei. În al doilea rând, proiectul SNI identifică mai
multe domenii de potenţială liberalizare economică internaţională şi de cooperare, care ar contribui
la consolidarea sistemelor de inovare naţionale respective47.
Acest tip de efort presupune catalogarea şi analiza inovaţiei, aşa cum apare în cadrul sistemelor
naţionale, identificarea celor mai bune practici şi susţinerea politicilor pentru ţările membre, precum şi comunitatea internaţională. Eforturi similare au fost întreprinse de către Comisia Europeană
şi Consiliul Naţional de Ştiinţă şi Tehnologie al SUA.
Politicile şi programele SNI care au drept scop consolidarea capacităţilor de inovare şi tehnologice, deja destul de populare în economiile dezvoltate, s-au situat, mai recent, în centrul atenţiei în
contextul ţărilor în curs de dezvoltare. Încercările de a conceptualiza interacţiunile complexe într-un
sistem de inovare, aplicat acestor ţări au condus la conştientizarea faptului că pentru ţările în curs de
dezvoltare răspunsurile nu se află în politicile care se bazează exclusiv pe unul din modelele liniare48:
„Technology push” („tehnologia care împinge”), sau „engineering theory”, conform căruia
inovaţiile tehnologice apar sub impulsul activităţilor de cercetare-dezvoltare: procesul de inovare începe cu o descoperire ştiinţifică (cercetare fundamentală), trece printr-o invenţie care este
valorificată apoi prin proiectare-inginerie şi activităţi de producţie şi se sfârşeşte cu marketingul şi
vânzarea noului produs sau a noului proces inovativ care sunt „împinse” pe piaţă. În această abordare, se consideră că procesul de inovare este constituit din faze secvenţiale, distincte conceptual şi
temporal, caracterizate prin relaţii uni-direcţionale lineare (fără feedback-uri):
47 ACCESSING AND EXPANDING THE SCIENCE AND TECHNOLOGY KNOWLEDGE-BASE. A conceptual framework
for comparing national profiles in systems of learning and innovation. OECD, 1994. Disponibil: http://www.
oecd.org/science/inno/2097997.pdf
48 Niek D du Preez, Louis Louw, Heinz Essmann. An Innovation Process Model for Improving Innovation Capability. - Journal of High Technology Management Research. Disponibil: http://www.indutech.co.za/attachments/188_LouwEssmannDu%20Preez%20-%20An%20Innovation%20Process%20Model%20for%20
Improving%20Innovation%20Capability.pdf
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C-D → Invenţie →Proiectare-inginerie → Producţie → Marketing → Vânzări sau
„Market pull” („piaţa care trage”), care deşi recunoaşte rolul central al cercetării ca sursă de
cunoaştere pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea produselor şi proceselor, nu o consideră suficientă
pentru succesul inovării, şi recunoaşte deopotrivă importanţa factorilor organizatorici – realizarea
tehnologică fiind considerată o condiţie necesară a inovării. Acest model presupune că inovaţiile
derivă dintr-o cerinţă dictată de piaţă, aceasta influenţând direcţia şi rata dezvoltării tehnologice, iar
cercetarea-dezvoltarea are doar un rol reactiv în procesul inovaţional, care este orientat spre satisfacerea exigenţelor consumatorilor:
Cerinţele pieţei → Marketing → C-D → Producţie → Vânzări
Mai degrabă, aşa cum susţin mulţi cercetători, dezvoltarea economică şi industrială de succes este strâns legată de capacitatea unei naţiuni de a dobândi, absorbi şi difuza tehnologiile moderne. În timp ce în economiile dezvoltate, sistemul de inovare are rolul de a menţine sau
îmbunătăţi un nivel deja stabilit de competitivitate şi creştere economică, ţările în curs de dezvoltare
se confruntă cu sarcina de a le ajunge din urma (“catching-up”), de a atinge un nivel de convergenţă
cu economiile dezvoltate.
Abordarea SNI oferă îmbunătăţiri faţă de alte abordări alternative, care conceptualizează dezvoltarea tehnologică în termeni de intrări (de exemplu, finanţarea ştiinţei) şi ieşiri (publicaţii şi brevete), estimând nişte indicatori sintetici, cum ar fi Indicele Global al Inovării sau Indicele Global al
Competitivităţii. Dacă abordarea în termeni de intrări/ieşiri oferă imagini statice ale inovării la nivel
naţional şi presupun un model liniar de dezvoltare tehnologică (de exemplu, ştiinţa duce la tehnologii îmbunătăţite, iar acestea conduc la îmbunătăţiri industriale), atunci abordarea SNI subliniază
dinamica reţelelor de politici, instituţii şi oameni care mediază fluxurile cunoaşterii dincolo de
graniţele naţionale şi industriile domestice.
În plus, abordarea SNI oferă o imagine mai realistă a proceselor de dezvoltare, pentru că vede
eforturile de inovare ca fiind strâns legate de politicile macroeconomice şi educaţionale, mai largi.
Această abordare sistemică este, fără îndoială, mai potrivită pentru factorii de decizie politică,
deoarece le permite să identifice mai bine punctele de sprijin sau linkurile slabe în cadrul
reţelei. În general, studiile de caz ce ţin de SNI sugerează că:
◊ eforturile publice şi academice pot „oferi un sprijin, dar nu pot substitui eforturile tehnologice ale firmelor”, că
◊ dezvoltarea capitalului uman prin educaţie şi formare profesională este esenţială pentru
sporirea capacităţii de absorbţie şi că
◊ politicile economice trebuie să fie proiectate pentru a face faţă competitivităţii internaţionale.
Pledând pentru o abordare SNI specifică ţărilor în curs de dezvoltare, s-a afirmat în mod corect
că „politica tehnologică ar trebui să fie demistificată. Ea nu trebuie să fie privită ca o afacere doar
pentru ţările dezvoltate şi văzută ca un lux inutil şi risipitor pentru ţările sărace”.49
În orice epocă istorică, ţările dezvoltate ocupă rolul de lideri tehnologici în timp ce ţările în curs
de dezvoltare acţionează în calitate de urmaşi („imitatori”) tehnologici. Cheia succesului pentru dezvoltarea acestor ţări constă în diminuarea decalajelor tehnologice, care pot fi atinse:
◊ prin activităţi proprii de cercetare-dezvoltare şi inovare, sau
◊ prin transferul de tehnologii din ţările dezvoltate.
Ambele sunt la fel de importante pentru creşterea productivităţii firmelor şi, în consecinţă,
pentru convergenţa nivelurilor de dezvoltare. În prezent, pentru statele cu dezvoltare medie, majori49 Stephen Feinson. National Innovation Systems: Overview and Country Cases. Knowledge Flows, Innovation,
and Learning in Developing Countries. Disponibil: http://archive.cspo.org/products/rocky/Rock-Vol1-1.PDF
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tatea cunoştinţelor tehnologice (80-90%) provin din surse externe. Astfel, transferul tehnologic
devine un element vital în încercarea de reducere a decalajelor50.
Transferul de tehnologie se poate realiza pe diferite căi, principalele modalităţi fiind ISD, importurile de componente, subansamble şi bunuri de capital, contractele de licenţiere. Însă convergenţa
ţărilor în curs de dezvoltare cu cele dezvoltate nu se poate realiza prin simpla copiere a tehnologiilor, politicilor şi instituţiilor. Procesul este mult mai complex. Pentru implementarea cu succes
a noilor tehnologii este nevoie de existenţa unui anumit nivel de pregătire pentru asimilarea
cunoştinţelor tehnologice provenite din exterior, în primul rând de forţă de muncă înalt calificată şi
de un nivel minim al dezvoltării tehnologice. Un rol important în acest proces le revine instituţiilor
de învăţământ superior şi celor profesional-tehnice.
Sistemele naţionale de inovare joacă un rol esenţial în eforturile ţărilor spre atingerea progresului
tehnologic (UNCTAD, 2005)51. Un Sistem naţional de inovare funcţional include nu numai instituţiile
şi industriile referitoare la infrastructură, educaţie, formare şi activităţile de cercetare şi dezvoltare,
dar, de asemenea şi legislaţia, instituţiile de elaborare şi adaptare a standardelor, structura industriei şi aspectele ce facilitează transferul internaţional de tehnologie şi absorbţia acesteia, precum şi
interacţiunea dintre toate aceste elemente. Diferite instituţii şi sisteme de educaţie, legislaţia, cadrul de
politici pentru activităţile tehnologice de asemenea au un impact semnificativ asupra performanţelor
tehnologice ale unei ţări, care, la rândul său, influenţează performanţele economice.
Cu toate acestea, sistemele naţionale de inovare în ţările în curs de dezvoltare, în mare măsură
şi în Republica Moldova52, sunt necoordonate şi fragmentate, or acest fapt constituie o problemă
majoră în edificarea capacităţilor tehnologice indigene ale societăţii.
Problemele comune ale sistemelor naţionale de inovare ale ţărilor în curs de dezvoltare includ
(conform UNCTAD, 2005):
− lipsa reţelelor de instituţii S&T, cum ar fi universităţile, institutele de cercetare, organismele
de standardizare;
− izolarea acestor instituţii de sectoarele productive ale economiei;
− nivelul inadecvat de coordonare între principalele domenii de politici publice – fiscale şi monetare, privind investiţiile străine, proprietatea intelectuală, concurenţă, comerţ, dezvoltarea
agricolă şi industrială, mediu, sănătate etc. – care pot fi interconectate cu investiţiile în dezvoltarea S&T;
− insuficienta coordonare între politicile S&T la nivel naţional, regional şi niveluri comunitate;
− lipsa de consultare şi participare a tuturor actorilor principali – agenţii guvernamentale, mediul de afaceri, mediul academic, instituţii S&T, consumatori, asociaţii profesionale şi societatea civilă – în formularea şi implementarea politicilor S&T şi de inovare.
Pentru a descrie starea de lucruri în domeniul inovării şi capacităţile de cercetare şi dezvoltare
dintr-o ţară (fie puternic sau slab dezvoltată), se utilizează următorii indicatori, care, de asemenea,
caracterizează sistemul naţional de inovare a ţării:
1. Cheltuielile pentru C-D
2. Statisticile de brevet
3. Rapoarte de cercetare / reviste (publicaţii)
4. Personalul antrenat în C-D
50 Dan Olteanu. Analiza dinamicii transferului tehnologic în Europa. Disponibil: ftp://www.ipe.ro/RePEc/ror/
ror_pdf/seince101220.pdf
51 UNCTAD, (2005), “Panel on Bridging the Technology Gap between and within Nations”, Rabat, Morocco, 1012 November 2005. Disponibil: http://unctad.org/en/docs/ecn162006crp1_en.pdf
52 List of Developing Countries. A Mandatory Reference for ADS Chapter 310. New Edition: 02/06/2012. Disponibil: http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1876/310maa.pdf, and World Bank, May 2014.
Disponibil: http://data.worldbank.org/about/country-classifications/country-and-lending-groups
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5. Domeniile de interes în C-D
6. Învăţământul tehnic şi terţiar.
Prezintă interes următoarele imagini grafice ce arată corelaţia dintre nivelul de dezvoltare al
tehnologiei şi stadiul economiei şi cum o ţară în curs de dezvoltare îşi poate dezvolta capacităţile
de inovare (fig. 8 şi 9 - adaptare după M. N. Khattak, M. A. Baseer & M. Bajwa53 în corelare cu raportul
Indicele Global al Inovării 2013”54).

Figura 8. Corelaţia dintre nivelul de dezvoltare a tehnologiei şi stadiul economiei

Figura 9. Dezvoltarea capacităţilor tehnologice indigene
53 M. N. Khattak, M. A. Baseer & M. Bajwa. National Innovation System and the Need for an Upgradation Policy
for Innovative and R&D Capabilities in Pakistan. Journal of Quality and Technology Management. Disponibil:
http://pu.edu.pk/images/journal/iqtm/PDF-FILES/paper3.pdf
54 Raportul „Indicele Global al Inovării 2013”, ediția a VI-a, The Global Innovation Index 2013. The Local Dynamics of Innovation. Disponibil: http://globalinnovationindex.org/content.aspx?page=gii-full-report-2013
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Astfel, dezvoltarea de CTI pentru inovare, atât la nivel naţional, cât şi la nivel de firmă impune
existenţa unui cadru de politici funcţional. Dezvoltarea capabilităţii de C-D şi de inovare ar permite
ţării să devină un producător de anumite tehnologii de vârf în domenii-cheie. Mai mult, este important de notat că astfel de intervenții pentru cercetare şi inovare ar contribui, direct la consolidarea
unui sistem naţional de inovare.

1.10. Rolul IMM în dezvoltarea inovaţională a economiei
Ţinând cont de faptul că în diferite ţări IMM constituie în medie circa 97-99 % din numărul total
de întreprinderi, rolul acestora în activitatea inovaţională (care, la rândul său, stimulează creşterea
economică) este enorm. Totodată, nu toate IMM sunt deschise spre inovare, dat fiind riscurile sporite
ale acestei activităţi. Iată de ce, diferite ţări intervin la nivel de politici în scopul de a susţine IMM în
eforturile lor de a implementa inovaţiile.
Deseori (este şi cazul Republicii Moldova), este greu de stabilit criteriile de atribuire a categoriei
de „întreprindere inovativă”, deoarece lipsesc criteriile clare în acest scop. Totuşi, mai multe ţări aplică
criteriile stabilite în Manualul Oslo:
O firma inovativă este acea firmă care a implementat o inovaţie într-o anumită perioadă de
timp55.
O firma inovativă în domeniul produselor şi proceselor este acea firmă care a implementat un
produs sau proces nou ori îmbunătăţit, într-o anumită perioadă de timp.
Întrebarea imediat următoare care apare este “ce produs/proces poate fi considerat nou”. Cum
s-a menţionat anterior, inovarea este inerent legată cu noutatea, iar aceasta, la rândul său, este
relativă. Ea poate fi mondială, la nivel de ţară (locală) sau de companie. Evident, noutatea pe piaţa
mondială califică acel produs sau procedeu, din start, drept inovativ.
Totodată, există o mulţime de produse/servicii etc. ce din diverse motive (natura produsului/
serviciului, cost ridicat de transportare, restricţii în comerţ) sunt destinate doar pieţei interne. În cazul acestor produse/servicii, testul de noutate se va face cu referire la piaţa locală.
Cât priveşte noutatea la nivel de companie, testul dacă acel produs sau procedeu nou pentru firmă poate fi considerat inovaţie, trebuie să ia în considerare dacă compania respectivă doar
a preluat un design sau procedeu existent la un concurent direct al său, sau a avut o contribuţie
proprie, chiar dacă insuficientă pentru a fi calificată drept inovaţie pentru piaţa locală sau globală
ce poate fi protejată printr-un obiect de PI. Cu toate acestea, chiar şi acest proces de preluare a
inovaţiilor competitorilor este extrem de important în vederea sporirii competitivităţii produselor/
serviciilor acelei companii şi posibilităţii dezvoltării în viitor a unui produs derivat inovativ propriu.
Acest proces de preluare a inovaţiilor competitorilor poate fi definit drept ”răspândire”, „difuzare” sau
”diseminare” a inovaţiilor şi cunoştinţelor noi.
Totuşi, în scopul stimulării inovaţiilor şi sporirii competitivităţii, măsurile de încurajare, în special
cele fiscale, ar fi oportun să se refere doar la produsele/procedeele noi pe piaţa globală sau locală.
Se consideră că acordarea facilităţilor pentru noutate la nivel de companie, care de fapt poate fi doar
o preluare a unor practici inovaţionale deja existente pe piaţa locală la concurenţi, poate conduce
la abuzuri din partea agenţilor economici şi la diminuarea încasărilor de impozite şi taxe în mod
nejustificat. Astfel, la evaluarea corespunderii criteriilor de companie inovaţională ar trebui să se
ia în considerare dacă produsul/procedeul în discuţie este nou pentru piaţa ţării (în cazul nostru – a
Republicii Moldova).

55 Se recomandă ca durata perioadei de timp care se ia în considerare să fie de maximum trei ani, dar nu mai
puțin de un an.
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În acelaşi timp, studiile referitoare la orientarea inovaţională a firmelor includ toate nivelurile
de inovare, menţionate mai sus. Astfel, datele statistice prezentate de Global Entrepreneurship
Monitor (GEM)56 arată că ponderea întreprinderilor inovatoare este destul de mare şi diferă în
funcţie de nivelul de dezvoltare al economiei (pe regiuni geografice), însă nu foarte mult. Indicatorul principal utilizat de GEM este numit TEA (Total Early-Stage Entrepreneurial Activity – Activitatea totală a antreprenoriatului la stadiul incipient)57. GEM foloseşte două măsuri: procentul
de TEA care declară că au un produs sau serviciu nou (ce constituie o noutate) pentru toţi sau
pentru o parte din consumatorii lor şi procentul de TEA care declară că sunt noi pe piaţă şi sunt
puţine, sau că nu este nicio altă întreprindere, care oferă acelaşi produs sau serviciu. Nivelul mediu de inovaţie în fiecare grup regional creşte odată cu nivelul de dezvoltare economică. America
de Nord şi Uniunea Europeană prezintă cele mai mari cote ale ambilor indicatori. Asia Pacific şi
Asia de Sud, cu economii care sunt acum caracterizate prin gradul lor ridicat de produse inovatoare, cum ar fi Japonia, Coreea sau China, arată cea mai mare pondere de noi produse. În schimb,
economiile Sub-sahariene şi europene (ţările non-UE, printre care se numără şi Federaţia Rusă,
Republica Moldova nefiind acoperita de acest studiu) prezintă proporţii mai mici de produse noi.
Este interesant de menţionat, că economiile emergente în creştere rapidă, cum ar fi Columbia,
Chile, Taiwan şi Africa de Sud, au rate ridicate de produse noi (peste 70%), dar şi proporţii ridicate
în noi pieţe (peste 50%).
Orientarea inovatoare măsurată în cadrul GEM este o măsură în funcţie de context. Inovarea este
privită din perspectiva pieţei şi industriei, în conformitate cu viziunea lui Schumpeter asupra antreprenoriatului inovativ: ca noi combinaţii produs-piaţă care distrug produse şi servicii vechi, depăşite
şi lărgesc frontiera de producţie. Aceasta reprezintă măsura percepută la care produsul sau serviciul
unui antreprenor este nou pentru unii sau toţi clienţii şi în cazul în care sunt puţine sau nu există alte
întreprinderi care oferă acelaşi produs. Atunci când se compară diferite economii, trebuie să se ţină
seama de faptul că ceea ce poate părea nou clienţilor într-o economie, poate fi deja familiar pentru
clienţii într-un alt loc. Cu toate acestea, un grad ridicat de orientare inovatoare în fosta economie
este încă aşteptat să aibă un impact pozitiv asupra dezvoltării economice.
Acelaşi Raport Global scoate în evidenţă Indicatorii compoziţi privind instituţiile de suport
ale antreprenoriatului, în funcţie de stadiu de dezvoltare al economiei. Sunt reflectate 12 asemenea instituţii – factori de impact asupra mediului pentru antreprenoriat, sau condiţii-cadru
antreprenoriale (CCA):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Finanţe
Politici Naţionale – Politici generale
Politici Naţionale – Reglementări
Programe guvernamentale
Educaţie – Primară & Secundară
Educaţie – Post-liceală

7. C-D transferuri
8. Infrastructura comercială
9. Piaţa internă – Dinamica
10. Piaţa internă – Deschiderea
11. Infrastructura fizică
12. Norme culturale şi sociale

Rezultatele bazate pe aprecierile experţilor naţionali arata că multe CCA diferă prin faza de
dezvoltare economică. Cele mai clare diferenţele se observă în ceea ce priveşte programele guvernamentale, reglementările naţionale, infrastructura fizică şi transferul rezultatelor C-D, care sunt
apreciate ca fiind net superioare în economiile dezvoltate, bazate pe inovare (fig. 10). Acest fapt
vorbeşte despre importanța acestor factori în dezvoltarea antreprenoriatului inovativ.

56 Global Entrepreneurship Monitor. 2013 Global Report. Fifteen years of assessing entrepreneurship across
the globe. © 2014 by José Ernesto Amorós, Niels Bosma and Global Entrepreneurship Research Association
(GERA). Disponibil: http://www.gemconsortium.org/docs/download/3106
57 TEA evaluează procentul populației de vârstă activă atât pregătită să înceapă o activitate de întreprinzător,
cât și a celei care a început-o de maxim 3 ani și jumătate.
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Figura 10. Indicatorii compoziţi privind instituţiile de suport ale antreprenoriatului,
în funcţie de stadiu de dezvoltare al economiei
Sursa: GEM 2013. Disponibil: http://www.gemconsortium.org/docs/download/3106
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O altă CCA – normele culturale şi sociale – nu prezintă astfel de diferenţe clare, fiind aproximativ
aceeaşi pentru toate economiile. Pe de altă parte, ţările cu nivel mediu (economii bazate pe eficienţă)
şi cele mai puţin dezvoltate (economiile bazate pe resurse), au aprecieri mai mari în educaţia
antreprenorială post-liceală şi în dinamica pieţei interne, ultima fiind evaluată cel mai înalt în cazul
economiilor bazate pe resurse (cum este şi economia Republicii Moldova).
Aceste rezultate pot servi drept sursă de informare pentru decidenţii politici în elaborarea strategiilor şi planurilor de acţiuni privind stimularea activităţii inovaţionale a IMM.
Încă un aspect nu mai puţin important este aportul IMM la internaţionalizarea comerţului şi
realizarea exporturilor, ceea ce contribuie în mod semnificativ la creşterea competitivităţii. În plus,
datele disponibile arată că IMM active pe pieţele internaţionale au o creştere mai rapidă şi sunt mai
inovatoare decât cele care îşi limitează activităţile la pieţele locale58.

1.11. Metode financiare de stimulare a activităţii inovaţionale
Cel mai mare impediment pe care-l invocă actorii procesului inovaţional cu care se confruntă este
lipsa surselor financiare. Îndeosebi aceasta se referă la IMM inovative, dar nu numai. Cu insuficienţa
sau chiar lipsa banilor se confruntă şi instituţiile de cercetare-dezvoltare şi cele de transfer tehnologic, ultimele poate şi mai acut, deoarece procesul de aducere a unei invenţii sau a rezultatelor
cercetării la stadiul de implementare poate atinge până la 80% din costul întregului proiect.
Dezvoltarea afacerilor inovatoare se asociază în mod inevitabil cu un consum major de resurse:
umane, materiale, financiare etc. Succesul afacerii inovatoare şi perspectivele ei sunt în mare măsură
dependente de rezultatele concurenţei pentru atragerea de resurse financiare.
Pentru dezvoltarea întreprinderilor inovatoare pot fi atrase următoarele surse de finanţare:
− finanţarea publică (subvenţii, granturi, credite preferenţiale);
− credite comerciale;
− investiţii specifice, parteneriate strategice;
− investiţii de capital de risc (venture).
Inovaţiile tehnologice sunt cele mai costisitoare, dar şi cele mai revoluţionare, ele de regulă se
bazează pe invenţii rezultate din cercetări ştiinţifice laborioase şi de cele mai multe ori finanţate fie
de companiile care le comandă, fie de către stat, în întregime sau parţial, aşa numita finanţare dublă,
când statul asigură baza materială, inclusiv aparatajul ştiinţific foarte costisitor, iar cealaltă parte de
cheltuieli este suportată de către partenerii privaţi (de cele mai dese ori – comanditarii şi ulteriorii
beneficiari).
Pe parcursul ultimelor 3 decenii s-a schimbat radical sistemul de finanţare a activităţii
inovaţionale. De la fondurilor de investiţii în inovaţii, larg răspândite în SUA la începutul anilor
80, destinate în mare parte creării infrastructurii necesare, la programe de participare a statului
în dezvoltarea businessului venture, prin metode de stimulare indirectă (înlesniri fiscale, atragerea
investitorilor particulari prin facilităţi legislative etc.), practicate în SUA, Marea Britanie etc.
Business-ul inovativ în ceea ce priveşte finanţarea, desigur, se referă la formele riscante de business. În acest context, trebuie de remarcat, că fondurile cu capital de risc (venture) sunt printre
elementele-cheie în finanţarea activităţii inovaţionale.
Capitalul de risc (venture) este un tip de investiţii dedicat special start-up-urilor inovative. Fondurile capitalului de risc sunt, de regulă, închise, gestionate de către profesionişti şi alimentate din
surse private (fonduri de pensii, de asigurări, bănci, întreprinderi mari, persoane private etc.) sau
publice (de stat, instituţii financiare publice). Conform estimărilor, în 2010 investiţiile societăţilor eu58 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor. Bilanțul Strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Bruxelles, 05.03.2014 COM(2014) 130 final. Disponibil: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/europe2020stocktaking_ro.pdf
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ropene a capitalului de risc a constituit în medie 0,029% din PIB, fiind foarte diferite în funcţie de ţări.
Cel mai înalt nivel al acestora s-a înregistrat în ţările Europei de Nord (Suedia, Danemarca, Finlanda).
În cifre absolute, în 2010, în UE au fost investite 3 661 375 mii euro provenite din capital de risc,
în 3039 de întreprinderi.
În SUA, conform datelor Asociaţiei Naţionale de capital venture, în 2010 au fost investiţi 23,4 mld. $
într-un număr de 3646 de afaceri. Astfel, în medie un proiect american este finanţat cu 6,4 mil. $, iar
în UE – cu 1,2 mil. euro.
Unul din elementele forte ale sistemului antreprenorial din SUA este lanţul de finanţare de zeci
de mii de Business Angels care investesc sume enorme în mii de noi întreprinderi. Graţie acestor
Business Angels, fondurile venture dispun de un număr important de proiecte dintre care pot selecta proiectele cu cel mai mare potenţial de creştere.
Un raport recent al Comisiei Europene (2012) estimează că în 2009-2010 existau de la 5000 la
10000 Business Angels în Germania, cca 8000 – în Franţa şi peste 25000 – în Marea Britanie.
În acelaşi timp, conform estimărilor Centrului de Cercetări Venture al Universităţii din New
Hampshire, în SUA erau 265400 de investitori. Aceşti Business Angels au finanţat 61900 de noi întreprinderi cu un volum total de 20,1 mld. $. Sumele investite de către Business Angels americani
reprezintă peste 90% din bugetul capitalului de risc. În medie, un Business Angel investeşte în SUA
circa 400 000 $, iar în UE – circa 120 000 euro59.
O altă formă de susţinere a dezvoltării businessului inovaţional este utilizarea diferitor scheme
de garanţii de stat ale investiţiilor în cazul finisării nereuşite a proiectelor ce vizează difuzarea noilor
tehnologii. Un astfel de program al împrumuturilor garantate, realizat de către Administraţia pentru Activitatea Businessului Mic al SUA, este răspândit asupra 75% din sumele împrumuturilor pentru crearea noilor companii şi dezvoltarea firmelor mici cu un potenţial înalt de creştere. În Canada
,volumul de garanţii acordat de către un program analogic atinge 90%. În Germania şi Franţa în
aceste scopuri sunt create şi finanţate instituţii speciale. În acelaşi timp, statul apare ca cel mai mare
acţionar al acestora sau ca un garant dublu60.
În multe ţări ale lumii au fost adoptate programe de stat pentru dezvoltarea finanţării inovaţiilor
ce combină sursele private şi cele bugetare. Investiţiile şi creditele guvernamentale reprezintă o
modalitate de atragere a capitalului venture în economie. Drept exemplu poate servi faptul că în
anul 1994, în Finlanda, a fost creat un fond statal Suomen Teollisuus-sijoitus. Guvernele diferitor
state europene, de asemenea, creează fonduri mixte de investiţii în micile companii cu activitate
inovaţională. În Germania, în anul 1995, a fost elaborat programul în conformitate cu care se efectua
finanţarea micilor întreprinderi ce se ocupau cu fabricaţia produselor şi serviciilor inovaţionale în
comun cu companiile din sectorul privat. Pe urmele lor a mers şi Austria, creând Fondul investiţional
inovaţional61.
În concluzie, susţinerea de către stat a activităţii inovaţionale este, indiscutabil, necesară. Înlesnirile fiscale, simplificarea, promovarea capitalului venture vor avea din perspectiva macroeconomică
o influenţă benefică asupra dezvoltării procesului de finanţare a activităţii inovaţionale în Republica
Moldova.

59 Examens de l’OCDE des politiques d’innovation: France 2014. Disponibil: http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/examens-de-l-ocde-des-politiques-d-innovation-france-2014_9789264214019-fr
60 GANEA Victoria. Finanțarea activității inovaţionale din perspectiva macroeconomică. Teză de doctor habilitat în științe economice. Chişinău, 2014.
61 Ibidem.
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Partea a II. Experienţa internaţională privind abordarea inovării
şi încurajarea activităţii inovaţionale
Republica Moldova face parte din ţările cu economie în tranziţie, sau de tipul „catching-up”
(„ajungere din urmă”). Pentru aceste ţări este caracteristică „învăţarea din mers”, preluarea experienţei
ţărilor care au reuşit să depăşească handicapul şi să atingă performanţe economice, dar şi a ţărilor
economic dezvoltate, transferul de cunoştinţe şi bune practici, adaptarea tehnologiilor etc. În cele
ce urmează vom descrie succint abordarea inovării în Uniunea Europeană, precum şi practicile unor
ţări privind încurajarea activităţii inovaţionale.

2.1. Abordarea inovării în Uniunea Europeană
Cât n-ar fi de paradoxal, dar şi Uniunea Europeană s-a confruntat cu probleme la capitolul inovare. Astfel, în decembrie 1995, Comisia Europeană a elaborat Cartea verde a inovării62, având drept
obiectiv identificarea diferitelor elemente, pozitive sau negative, de care depinde inovarea în Europa, şi înaintarea propunerilor de acţiune care vor permite creșterea capacităţii de inovare a UE.
S-a analizat aşa-numitul „paradox european”, caracterizat prin performanţe ştiinţifice excelente şi, în acelaşi timp, prin performanţe industriale şi comerciale inferioare ale Uniunii Europene
în comparaţie cu principalii săi competitori (SUA şi Japonia). Concluzia a fost că unul din puncte
slabe ale UE rezidă în inferioritatea sa cu privire la transformarea rezultatelor cercetării şi
competenţelor tehnologice în avantaje competitive.

2.1.1. Strategii şi iniţiative emblematice ce vizează dezvoltarea inovării
Pentru depăşirea situaţiei menţionate, au fost definite 13 piste de acţiune, care includeau
diverse aspecte ale sistemului de inovare: monitorizarea şi previziunea tehnologică, orientarea
cercetării către inovaţie, dezvoltarea pregătirii primare şi formării continue, mobilitatea studenţilor
şi cercetătorilor, promovarea recunoaşterii beneficiilor inovării, îmbunătăţirea finanţării inovării, facilitarea regimului fiscal, promovarea proprietăţii intelectuale, simplificarea procedurilor administrative, crearea unui cadru legal şi de reglementare favorabil, elaborarea acţiunilor de „inteligenţă
economică”, încurajarea inovării în întreprinderi, în special IMM, precum şi consolidarea dimensiunii
regionale a inovării, acţiuni publice în susţinerea ei.
În contextul Strategiei de la Lisabona (2000) şi a demersurilor de revizuire a acesteia, cu referire
la inovare, Comisia Europeană defineşte patru domenii prioritare de acţiune: investiții în cunoaștere
şi inovare (creşterea treptată către anul 2015 a cheltuielilor în sectorul cercetare-dezvoltare până la
nivelul de 3% din PIB-ul UE), reducerea presiunii administrative pentru IMM, modernizarea pieței
muncii, energia şi schimbările climatice.
Însă o abordare cu adevărat sistemică a inovării la nivelul Uniunii Europene se regăseşte în
Strategia Europa 2020, al cărei nucleu în constituie inovarea. Anume inovarea va sta la baza
creşterii competitivităţii Europei, prin inovare va fi relansată economia UE, inovarea va contribui la
abordarea provocărilor societale tot mai mari, precum schimbările climatice, aprovizionarea cu energie, penuria de resurse şi impactul schimbărilor demografice, îmbunătăţirea sănătăţii şi securităţii,
asigurarea în mod durabil cu apă şi alimente accesibile de înaltă calitate etc.
Printre principalele obstacole cu care se confruntă UE vom menţiona:
− punctele slabe ale sistemelor publice de educaţie şi inovare;
− accesul insuficient la finanţare;
− costurile ridicate legate de brevetare;
− regulamente şi proceduri învechite;
− stabilirea lentă a standardelor;
− lipsa utilizării strategice a achiziţiilor publice;
− caracterul fragmentat al eforturilor la nivelul statelor membre şi al regiunilor.
62 COM (1995) 688. Green Paper on Innovation. European Commission. December 1995. Disponibil: http://
europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com95_688_en.pdf
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La 6 octombrie 2010 a fost publicată Iniţiativa emblematică „O Uniune a inovării“63, care
reprezintă o componentă esenţială a strategiei Europa 2020, pentru toate cele trei priorităţi ale acesteia – creşterea:
◊ inteligentă (prin dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare);
◊ durabilă (prin promovarea unei economii mai eficiente, mai ecologice şi mai competitive) şi
◊ favorabilă incluziunii (prin promovarea unei economii cu un grad înalt de ocupare a forţei
de muncă care să asigure coeziunea socială şi teritorială).
Iniţiativa oferă o viziune amplă şi incluzivă asupra inovării în Uniunea Europeană, plasând inovarea în centrul intervenţiilor şi interconectând multiple domenii de politici publice (de la cercetaredezvoltare la educaţie, întreprinderi, coeziune socială, ajutor de stat, standardizare, achiziţii publice,
proprietate intelectuală). Prin distribuţia clară a acţiunilor propuse la nivelul statelor membre şi al
Uniunii, precum şi prin procedurile solide de monitorizare pe care le prevede, documentul poate fi
asimilat unei foi de parcurs pentru o abordare strategică a inovării64.
Iniţiativa propune 10 direcţii de acţiune:
1. Promovarea excelenţei în educaţie şi dezvoltarea competenţelor
2. Definitivarea Spaţiului European al Cercetării
3. Focalizarea instrumentelor de finanţare ale UE pe priorităţile Uniunii inovării
4. Promovarea Institutului European de Inovare şi Tehnologie
5. Îmbunătăţirea accesului întreprinderilor inovative la finanţare
6. Crearea unei pieţe unice a inovării
7. Promovarea deschiderii şi capitalizarea potenţialului creator european
8. Difuzarea beneficiilor inovării în întreaga Uniune
9. Creşterea beneficiilor sociale ale inovării
10. Lansarea parteneriatelor europene pentru inovare
Fiecare direcţie este detaliată prin măsuri concrete, cu precizarea responsabilităţilor şi a
termenelor de realizare. Iniţiativa cuprinde peste 30 de acţiuni.
Una dintre propunerile revoluţionare este cea privind parteneriatele de inovare, prin care se
urmăreşte abordarea principalelor provocări cu care se confruntă societatea. De asemenea, parteneriatele vor ajuta Europa să îşi atingă mai rapid potenţialul de inovare, oferindu-i un avans pe pieţele
viitorului.
Europa, statele sale membre şi regiunile sale trebuie să acţioneze împreună în parteneriate pentru a contribui la înflorirea inovării. În timp ce statele membre pot, de exemplu, să îşi schimbe sistemul
de educaţie astfel încât să încurajeze formarea unei forţe de muncă mai înalt calificate, UE are un rol
de coordonare a acţiunilor propuse în cadrul Uniunii Inovării, pentru asigurarea coerenţei.
Avantajele iniţiativei “Uniunea Inovării”
Pentru cetăţeni şi autorităţi
publice:
iniţiativa va avea o contribuţie
importantă la sporirea calităţii vieţii
şi la crearea de locuri de muncă.
Uniunea Inovării înseamnă:
o economie mai inteligentă pentru
susţinerea standardului de viaţă;
o mai bună utilizare a fondurilor
publice;
o putere sporită pentru cetăţeni prin
inovarea socială;
găsirea unor soluţii pentru o viaţă
mai lungă şi mai sănătoasă;
o Europă mai ecologică.

Pentru întreprinzători şi industrie/
companii:

Pentru cercetători şi ingineri:

iniţiativa îi va ajuta să-şi desfăşoare
mai uşor activităţile de cercetare în
Europa.
Uniunea Inovării înseamnă:
Uniunea Inovării înseamnă:
facilitarea accesului la finanţare;
cariere atractive pentru cercetători;
norme şi reglementări care susţin
formare profesională la un standard
inovarea;
ridicat;
accelerarea stabilirii standardelor;
mai bună mobilitate transfrontalieră;
costuri de brevetare mai reduse;
acces mai deschis la rezultatele
sprijinirea inovării de către sectorul
cercetării;
public;
colaborare sporită între sectorul
parteneriate de inovare pentru a
public şi cel privat;
conferi UE un avantaj competitiv;
facilitarea accesului la programele de
facilitarea accesului la programele de cercetare şi inovare ale UE.
cercetare şi inovare ale UE.
iniţiativa îi va ajuta să-şi aducă ideile
pe piaţă şi să-şi dezvolte compania.

63 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul
Regiunilor. Inițiativă emblematică a Strategiei Europa 2020. O Uniune a inovării SEC(2010) 1161. Disponibil: http://
eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52010DC0546
64 România şi Strategia Europa 2020. Reforme naţionale pentru creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii
la orizontul anului 2020. Departamentul pentru Afaceri Europene. Bucureşti, martie 2011.
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Este larg acceptată ideea că investiţiile în cercetare şi inovare determină creşterea pe termen
lung, iar rata profitului din activitatea de cercetare şi dezvoltare cu finanţare publică este estimată a
fi la un nivel ridicat. Mai mult ca atât, ţările care investesc în C-D îşi revin mai rapid din criză.
În scopul menţinerii competitivităţii companiilor europene în economia globală, politicile publice
ale UE sunt orientate spre crearea unui mediu care promovează inovarea.
Astfel, iniţiativa Uniunea Inovării urmăreşte:
− să confere Europei un statut de lider mondial în domeniul ştiinţei;
− să revoluţioneze modul în care colaborează sectorul public şi cel privat, în special prin
parteneriate de inovare;
− să înlăture blocajele – creând o piaţă internă pentru competenţe, brevete, capital de risc,
achiziţia inovării şi stabilirea de standarde pentru a accelera implementarea ideilor pe piaţă.
Acestei iniţiative i se acordă o importanţa deosebită de către instituţiile europene:
− Şefii de stat propulsează Uniunea Inovării ca parte a strategiei Europa 2020.
− Parlamentul European menţine Uniunea Inovării pe un loc important în agenda politică.
− Comisia Europeană dezvoltă iniţiativele lansate de Uniunea Inovării, asistând statele membre în reformarea sistemelor acestora, promovând schimbul de bune practici şi monitorizând
progresele înregistrate.
Pentru a încuraja în continuare acest proces de schimbare şi pentru a promova o mentalitate propice inovării, Comisia publică Raportul anual privind Starea Uniunii Inovării. De asemenea, Comisia reuneşte toţi actorii cu ocazia Convenţiilor Inovării, care au la bază convingerea
fundamentală că principalele companii, IMM, sectorul public, ONG şi societatea în ansamblu
trebuie să contribuie la reuşita inovării.
Pentru a realiza cu succes această iniţiativă, statele membre şi regiunile lor urmează:
− să sporească (sau cel puţin să protejeze) bugetele publice pentru educaţie, C-D şi inovare;
− să implementeze strategii naţionale pentru formarea şi atragerea de talente;
− să îmbunătăţească utilizarea fondurilor structurale pentru a sprijini activităţile de cercetare
şi inovare;
− să evalueze performanţele sistemului propriu de cercetare şi inovare şi să identifice reformele
vitale;
− să dezvolte abordări comune pentru colaborarea cu ţările terţe în domeniul ştiinţei şi tehnologiei.
Ceea ce este extrem de important – printr-o serie largă de măsuri care se implementează
în diferite state membre şi la o varietate de niveluri, se monitorizează ce funcţionează şi ce nu
funcţionează. Printre acestea se numără:
◊ Tabloul de bord al Uniunii Inovării - care înregistrează o varietate bogată de indicatori ai
inovării, inclusiv standardele educaţionale, cheltuielile pentru C-D, producerea de brevete
şi inovarea în afaceri. Rezultatele tabloului de bord se folosesc în Analiza anuală a creşterii,
ajutând ţările să îşi înţeleagă punctele forte şi aspectele asupra cărora trebuie să se concentreze mai intens.
Pentru anul 2014, pe baza performanţei medii în materie de inovare, statele membre se
încadrează în patru grupuri diferite de performanţă (fig. 11)65:
− „lideri în materie de inovare” – Danemarca (DK), Finlanda (FI), Germania (DE) şi Suedia (SE),
ale căror performanţe în inovare sunt cu mult superioare mediei UE;
− „adepţi ai inovării” – Austria (AT), Belgia (BE), Cipru (CY), Estonia (EE), Franţa (FR), Irlanda (IE),
Luxemburg (LU), Ţările de Jos (NL), Slovenia (SI) şi Regatul Unit (UK), având o performanţă în
materie de inovare aflată deasupra mediei sau apropiată de media UE;
65 Tabloul de bord al Uniunii inovării 2014. Tabloul de bord privind performanța inițiativei „O Uniune a inovării”
în materie de cercetare și inovare. Disponibil: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius/
ius-2014-summary_ro.pdf
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− „inovatori moderaţi” – performanţa Croaţiei (HR), Republicii Cehe (CZ), Greciei (EL), Ungariei (HU), Italiei (IT), Lituaniei (LT), Maltei (MT), Poloniei (PL), Portugaliei (PT), Slovaciei (SK)
şi Spaniei (ES) este inferioară mediei UE.
− „inovatori modeşti” – Bulgaria (BG), Letonia (LV) şi România (RO), ale căror performanţe în
materie de inovare sunt net inferioare mediei UE.

Figura 11. Performanţele statelor membre ale UE în materie de inovare
Sursa: Tabloul de bord al Uniunii inovării 2014

◊ Raportul privind competitivitatea Uniunii inovării (Innovation Union Competitiveness
Report)66 - care ilustrează gradul de încurajare a inovării în fiecare stat, oferind o analiză
cuprinzătoare a tendinţelor şi a modului în care va evalua situaţia în fiecare stat membru şi ce
puncte necesită îmbunătăţire pentru obţinerea unor performanţe mai bune.
Astfel, au fost publicate 3 rapoarte din seria Innovation Union progress at country level. Cel mai
recent - Research and Innovation performance in the EU 201467 – include datele Eurostat disponibile
la data de 16 mai 2014. Ediţiile predcedente – din 2011 şi 2013, precum şi raportul Innovation Union Competitiveness report, pot fi accesate pe website-ul http://ec.europa.eu/research/innovationunion/index_en.cfm?pg=keydoc. Rapoartele reflectă situaţia existentă în fiecare stat membru şi la
nivelul UE în ansamblu, progresele obținute, dar şi problemele ce persistă.
Pentru preluarea experienţei europene privind monitorizarea progreselor în domeniul
inovării, prezintă interes structura acestor rapoarte şi indicatorii de monitorizare. Astfel, rapoartele
reflectă:
− Performanţa în cercetare şi inovare.
− Investiţiile în cunoaştere.
− Eficienţa structurii sistemului de cercetare şi inovare pentru Spaţiul European de Cercetare.68
− Punctele forte ştiinţifice şi tehnologice naţionale. (National scientific and technological
strengths)69.
66 https://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/competitiveness_report_2013.pdf
67 Research and Innovation performance in the EU 2014. Edited by Directorate-General for Research and Innovation. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2014. Disponibil: http://ec.europa.eu/research/
innovation-union/pdf/state-of-the-union/2014/iuc_progress_report_2014.pdf#view=fit&pagemode=none
68 Pentru fiecare țară, grafic, se ilustrează punctele forte și punctele slabe ale sistemului național de inovare.
Datele oferă informații cu privire la resursele umane, producția științifică, valorificarea tehnologiei și inovare,
precum și datele medii de creștere anuală din 2000 până în cel mai recent an disponibil.
69 În formă grafică, pentru fiecare țară sunt reflectate ariile tematice în care aceasta demonstrează o specializare stiințifică și tehnologică: doi indicatori – indicele de specializare (SI, bazat pe numărul de publicații) și
avantajul tehnologic relevat (revealed technological advantage - RTA, bazat pe numărul de cereri de brevete
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Politicile şi reformele privind cercetarea şi inovarea.
Indicatorul de inovare de ieşire (Innovation Output Indicator)70.
Modernizarea sectorului de producţie prin cercetare şi tehnologii71.
Indicatorii cheie pentru ţara respectivă (în total 29 de indicatori, grupaţi în 5 categorii: Investiţii
în cunoaştere (5 indicatori); Excelenţă S&T şi cooperare (4 indicatori); Inovaţii care contribuie
la competitivitatea internaţională (8 indicatori); Factori pentru schimbările structurale şi care
abordează provocările societale (5 indicatori); Europa 2020 - obiectivele pentru creştere, locuri de muncă şi provocările societale (7 indicatori).

◊ Sistemul de informaţii şi date operative al Uniunii Inovării I3S72 – este un alt instrument de
monitorizare a procesului de inovare, care oferă tuturor celor interesaţi o modalitate simplă
de a afla cum evoluează inovarea în UE, indicând:
− dimensiunile-cheie ale provocărilor întâmpinate;
− obiectivele privind abordarea acestor provocări;
− abordarea planificată pentru depăşirea acestor provocări;
− repere-cheie de pe parcurs, evidenţiind realizările şi anumite evenimente, publicaţii şi alte
activităţi planificate.
Cele 7 iniţiative emblematice ale Strategiei Europa 2020 reprezintă miniprograme de lucru
pentru domeniile esenţiale ale strategiei:
Creştere inteligentă (3 iniţiative):
• O agendă digitală pentru Europa
• O Uniune a inovării
• Tineretul în mişcare

Creştere durabilă (2 iniţiative):
• O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor
• O politică industrială pentru era globalizării

Creştere favorabilă incluziunii (2 iniţiative):
• O agendă pentru noi competenţe şi noi locuri de muncă
• O platformă europeană pentru combaterea sărăciei

Acestea au stabilit o serie de măsuri specifice, atât la nivelul UE, cât şi la nivel naţional, în domenii
tematice. Prin toate, ca un fir roşu, trece obiectivul dezvoltării inovaţionale. Cea mai elocventă în
acest sens, desigur, este iniţiativa „O Uniune a inovării” despre care s-a relatat mai sus. Cât priveşte
celelalte iniţiative, vom menţiona cele mai relevante aspecte ale acestora referitoare la inovare:
Iniţiativa emblematică „O politică industrială integrată adaptată erei globalizării. Atribuirea celui mai important rol competitivităţii şi sustenabilităţii”73 se axează pe dezvoltarea industriei, care reprezintă un motor de inovare şi un furnizor de soluţii la problemele cu care se
confruntă societăţile europene.
PCT, depuse la OMPI) măsoară capacitatea științifică (SI) și tehnologică (RTA) a țării în comparație cu nivelul
mondial. Pentru fiecare din cele 16 specializări, luate în considerație, este reflectată și informația cu privire la
rata de creștere a numărului de publicații și de cereri de brevete PCT.
70 Indicatorul de inovare de ieșire a fost lansat de Comisia Europeană în 2013, find elaborat la solicitarea Consiliului European în scopul de evalua politicile de inovare naționale și pentru a monitoriza performanța UE
vis-a-vis de principalii săi parteneri comerciali. Acesta măsoară gradul în care ideile generate de sectoarele
inovatoare sunt capabile de a ajunge pe piață, oferind locuri de muncă mai bune și de a face Europa mai
competitivă. Indicatorul se focusează pe patru pe patru axe politice: creștere economică, prin intermediul
tehnologiei - (brevete); locuri de muncă (angajați în activități sciento-intensive în industriile de afaceri);
competitivitate globală pe termen lung (comerțul cu mărfuri high-tech și medii high-tech) și viitoarele
oportunități de afaceri (locuri de muncă în firmele inovatoare cu creștere rapidă).
71 Ponderea valorii adăugate datorată S&T în valoare totală adăugată.
72 http://i3s.ec.europa.eu/#
73 COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL
EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR. O politică industrială integrată adaptată erei globalizării. Atribuirea
celui mai important rol competitivității și sustenabilității. COM (2010) 614 final/4
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Or, piaţa unică a UE, cu
− 500 de milioane de consumatori,
− 220 de milioane de lucrători şi
− 20 de milioane de antreprenori,
reprezintă un instrument esenţial pentru a se ajunge la o Europă industrială competitivă. Pentru
aceasta există toate premisele: 25% din locurile de muncă din sectorul privat din UE sunt în industria
prelucrătoare şi cel puţin încă 25% – în servicii conexe care depind de industrie în calitate de furnizor
sau client. 80 % din totalul eforturilor de C-D în sectorului privat se realizează în industrie.
IMM reprezintă aproximativ 2/3 din ocuparea forţei de muncă din industrie şi o mare parte din
dezvoltarea şi din potenţialul de locuri de muncă al industriei UE se regăseşte în IMM sale, vii şi
dinamice. Iată de ce, promovarea creării, dezvoltării şi internaţionalizării IMM se află în centrul noii
politici industriale integrate a UE.
Pentru îmbunătăţirea condiţiilor-cadru în care operează industria, sunt necesare în primul rând:
◊ Adaptarea pentru competitivitate şi punerea în aplicare a unei reglementări inteligente.
Cu toate că s-au înregistrat progrese substanţiale în ultimii ani, marea majoritate a statelor membre se confruntă în continuare cu probleme serioase şi identificabile în ceea ce priveşte
reglementările inteligente şi mediul de afaceri, în special în ceea ce priveşte IMM. La nivel de state
membre sunt necesare eforturi sporite şi mai sistematice în sensul:
− reducerii sarcinii administrative,
− vizării unor reglementări şi politici de e-guvernare mai bune,
− aplicării principiului „gândirii iniţiale la scară mică” şi
− simplificării sistemelor de sprijin.
Schimbul de bune practici între responsabilii politici poate permite atingerea obiectivelor politice pe căi mai puţin împovărătoare (această lecţie este valabilă şi pentru Republica Moldova).
Conform aceleiaşi iniţiative emblematice, următoarele domenii se pretează în mod deosebit la schimbul de cele mai bune practici: reducerea sarcinii administrative şi evaluarea impacturilor asupra competitivităţii, a „verificărilor adecvării” şi a principiului „a gândi mai întâi la scară
mică” în legislaţia naţională, politicile de facilitare a accesului la finanţare, tehnologiile generice
esenţiale, respectul efectiv al drepturilor de proprietate intelectuală, dezvoltarea strategiilor privind
competenţele în funcţie de nevoile industriei şi integrate procesului de concepţie al politicilor industriale naţionale, în special în privinţa unor sectoare specifice şi implicarea părţilor interesate. O
cooperare mai strânsă poate fi creatoare de sinergii, de complementarităţi şi de o mai bună utilizare
a resurselor, în special în elaborarea şi diseminarea tehnologiilor generice esenţiale şi a tehnologiilor
ecologice, dar şi în anumite domenii de competenţe specifice în care cererea naţională nu justifică,
eventual, un program complet de studii. În sfârşit, dacă schimbul de cele mai bune practici şi cooperarea sunt mai intense la nivelul acţiunilor individuale, evaluările inter pares sunt mai adecvate
politicilor mai integrate şi mai complexe.
◊ Îmbunătăţirea accesului la finanţare pentru întreprinderi.
Accesul la finanţare a fost identificat de majoritatea statelor membre drept un punct de blocaj
important, în special pentru finanţarea IMM şi a inovării. Numeroase ţări au folosit cadrul pentru
ajutorul de stat temporar pentru a pune la punct măsuri de refacere economică. În mod special,
statele membre au consolidat:
− creditul la export,
− asigurarea pentru export şi
− sistemele de garanţii la împrumuturile bancare pentru IMM.
Plăţile întârziate din partea sectorului public rămân în continuare o problemă în majoritatea
ţărilor, iar în unele ţări există o motivaţie clară pentru reducerea substanţială a întârzierilor la plată

41

Modernizarea bazei industriale a Europei şi infrastructura pe care se sprijină aceasta va necesita
noi investiţii substanţiale, ceea ce presupune mai mult capital privat pentru investiţii productive, mai
ales prin intermediul pieţelor de capital de risc. Acest principiu se aplică mai ales la finanţarea de
întreprinderi noi sau cu o creştere dinamică, precum şi a cercetării, dezvoltării şi inovării care, adesea,
nu pot fi finanţate din fluxul de trezorerie.
◊ Dezvoltarea pieţei unice şi controlul punerii în aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală.
Îmbunătăţirile sistemului european de drepturi de proprietate intelectuală sunt esenţiale şi mult
aşteptate, în mod special un brevet de invenţie UE eficient şi un sistem de soluţionare a litigiilor
privind brevetele de invenţie. Atribuirea, gestionarea şi utilizarea eficientă a DPI reprezintă cheia
declanşării eforturilor de C-D şi inovare, care sunt esenţiale pentru o competitivitate durabilă. În
plus, atribuirea acestor drepturi trebuie să se facă împreună cu un control efectiv al aplicării lor.
Contrafacerea şi pirateria în piaţa unică şi în străinătate afectează un număr şi o varietate tot
mai mare de sectoare şi o gamă largă de întreprinderi individuale. Contrafacerea de bunuri, precum
produse farmaceutice, echipamente electronice şi piese de schimb auto poate genera riscuri serioase pentru sănătate şi siguranţă, în acelaşi timp cu reducerea rentabilităţii industriei şi a stimulului
pentru inovare.
◊ Dezvoltarea pieţei unice şi controlul punerii în aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală.
Pieţele concurenţiale funcţionale contribuie la competitivitatea industriilor europene în mai
multe feluri. Concurenţa aduce câştiguri în ceea ce priveşte inovarea şi eficienţa şi produce stimulente pentru creşterea productivităţii întreprinderilor. Pieţele concurenţiale sporesc, de asemenea,
presiunea pentru realizarea obiectivelor necesare de eficienţă pentru a deveni şi pentru a rămâne
competitiv.
Mai mult, prin îmbunătăţirea inovării şi productivităţii, politica de concurenţă reprezintă un
instrument eficient pentru firmele europene de abordare a problemelor globale de competitivitate
emergente, inclusiv poziţia lor pe pieţele internaţionale.
◊ Îmbunătăţirea infrastructurii
În sfârşit, diferitele reţele energetice, de transport şi de comunicaţii trebuie să devină mai integrate pentru a se permite asigurarea de noi servicii competitive. În acelaşi timp, această integrare ar
furniza, de asemenea, noi surse de dezvoltare şi de inovare.
◊ Standardizarea
Una dintre politicile-cheie pentru obţinerea de beneficii economice de pe urma armonizării
şi a economiilor de scară este standardizarea, fie ea la nivel european, internaţional sau naţional.
Pieţele însele generează adesea, la rândul lor, standarde concrete prin avans tehnologic, acorduri de
piaţă şi/sau dominaţie a pieţei.
Standardele europene joacă deja un rol important în facilitarea penetrării pieţei de bunuri inovatoare şi în reducerea costurilor de producţie.
Standardele trebuie să fie adaptate pentru a ajuta politicile europene să abordeze „marile probleme” precum schimbarea climatică, sustenabilitatea, îmbătrânirea şi inovarea în general. Standardele trebuie să devină parte integrală a cercetării şi a elaborării de politici încă din stadiul de
concept. Prin impulsionarea dezvoltării de standarde europene sau internaţionale pentru aceste
mărfuri şi tehnologii comercializabile nou apărute (precum nanotehnologia şi alte tehnologii generice esenţiale, precum şi servicii pentru întreprinderi), Europa îşi poate crea un avantaj competitiv pentru întreprinderile sale şi poate facilita comerţul. Pentru ca standardele să joace acest rol de
catalizator de inovare, descris în iniţiativa emblematică a UE „O Uniune a inovării”, Europa trebuie
să elaboreze metode mai flexibile de lucru cu standardizatorii şi să le ceară, în schimb, să utilizeze
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întreaga gamă de rezultate preconizate (specificaţii, acorduri de lucru) pentru a susţine politicile
europene într-un mod „corespunzător obiectivului urmărit”. Aceasta va permite o dezvoltare mai
flexibilă şi mai rapidă a standardelor în domenii inovatoare.
Standardele nu ar trebui să creeze o sarcină suplimentară, de exemplu pentru IMM. Dimpotrivă,
ele ar trebui să ducă la câştiguri de eficienţă şi să acţioneze ca stimulent pentru inovare.
◊ Inovarea industrială
Pentru a răspunde provocărilor concurenţei mondiale şi sustenabilităţii sporite este nevoie să se
ajungă la excelenţă în inovare. Inovarea reprezintă un motor-cheie pentru productivitate, eficienţă
sporită în utilizarea energiei şi a resurselor materiale, performanţă îmbunătăţită a bunurilor şi serviciilor, precum şi pentru generarea de noi pieţe. Cu toate acestea, Europa nu este suficient de capabilă
să îşi transforme excelenţa în idei, bunuri şi servicii care pot fi introduse pe piaţă. Este nevoie de o
nouă politică de inovare industrială pentru încurajarea unei dezvoltări şi comercializări mai rapide
a bunurilor şi serviciilor şi pentru a se asigura că întreprinderile din UE intră primele pe piaţă. Fără o
astfel de inovare, industria europeană nu va putea să concureze cu succes pe piaţa mondială, nici în
industriile pe bază de tehnologie, nici în cele tradiţionale.
Iniţiativa emblematică Uniunea inovării schiţează abordarea generală pentru un model european de inovare specific şi de succes. Este nevoie urgentă de o mai bună coordonare a eforturilor de educaţie, cercetare-dezvoltare şi inovare, de o mai mare coerenţă în cooperarea ştiinţifică,
tehnologică şi inovatoare cu restul lumii, de o abordare globală a problemelor societale, de stabilirea unor condiţii egale pentru cercetare-dezvoltare şi inovare, de un acces îmbunătăţit la
finanţare şi capital de risc, precum şi de o orientare corespunzătoare atât asupra competitivităţii,
cât şi asupra problemelor societale.
Europa deţine o poziţie de frunte în cercetarea ştiinţifică, dar trebuie să se asigure introducerea
rapidă şi preluarea acestor tehnologii în întreaga industrie UE, inclusiv de către IMM. Cooperarea
strânsă la politici şi programe tehnologice, accesul mai bun la finanţare şi sprijinul consolidat pentru
proiecte pilot şi demonstrative sunt esenţiale pentru accelerarea elaborării de tehnologii comerciale. Este nevoie de legiferarea oportună a pieţei interne, elaborare rapidă de standarde, abordare
imediată a preocupărilor consumatorilor şi de achiziţii publice comerciale şi pre-comerciale pentru
crearea unei pieţe unice vibrante pentru bunuri şi servicii inovatoare.
O Uniune a inovării a anunţat o examinare intermediară a orientărilor referitoare la ajutoarele
de stat pentru C-D şi pentru inovare, pentru a determina formele de inovare care pot primi sprijin,
inclusiv pentru tehnologiile generice esenţiale şi inovările care abordează provocările societale majore, precum şi pentru a clarifica utilizarea optimă a acestora de către statele membre.
Pentru a rămâne competitivă, industria europeană trebuie, de asemenea, să-şi consolideze baza
de cunoştinţe, investind în cercetare şi inovare pentru o economie inteligentă, durabilă şi favorabilă
incluziunii.
Comunităţile cunoaşterii şi inovării ale Institutului European de Inovare şi Tehnologie74 integrează
la nivel UE întregul lanţ de inovare începând cu educaţia şi cercetarea şi până la comercializare, cu
orientare către guvernanţă solidă, şi oferă modele de urmat pentru stimularea inovării.
De asemenea, utilizarea îmbunătăţită a TIC pentru competitivitate industrială, optimizare a
resurselor şi inovare va fi esenţială pentru viitoarea competitivitate, după cum se afirmă într-o altă
iniţiativă emblematică Europa 2020 – O Agendă digitală pentru Europa75.
74 REGULAMENTUL (CE) NR. 294/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 11 martie 2008
de înființare a Institutului European de Inovare și Tehnologie.
75 COMUNICARE DIN PARTEA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC
ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR O Agendă digitală pentru Europa. Bruxelles, 19.5.2010.
COM(2010)245 final. Disponibil: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN
:ro:PDF
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În continuare în Europa nu se investeşte suficient, eforturile sunt fragmentate, nu se utilizează
îndeajuns creativitatea IMM şi nu se transformă avantajul intelectual al cercetării în avantajul
concurenţial al inovaţiilor bazate pe piaţă. Talentul cercetătorilor europeni trebuie folosit pentru a
crea un ecosistem al inovaţiilor, în care micile şi marile întreprinderi ale sectorului TIC cu sediul în
Europa să poată dezvolta produse de nivel mondial care să genereze cerere. Problema caracterului
suboptimal al actualelor eforturi de cercetare şi inovare trebuie abordată prin stimularea investiţiilor
private, îmbunătăţirea coordonării şi a grupării resurselor, oferirea unui acces mai uşor şi mai rapid IMM
digitale la fondurile UE pentru cercetare, la infrastructuri de cercetare şi clustere de inovare comune şi prin
dezvoltarea standardelor şi a platformelor deschise pentru noi aplicaţii şi servicii.
◊ Cercetare şi inovare
Europa trebuie să investească mai mult în domeniul cercetării şi dezvoltării şi să se asigure că
cele mai bune idei europene ajung pe piaţă. Europa investeşte în continuare sub posibilităţi în cercetarea şi dezvoltarea în sectorul TIC. Prin comparaţie cu principalii săi parteneri comerciali, cum ar
fi SUA, cercetarea şi dezvoltarea în sectorul TIC în Europa nu numai că reprezintă o proporţie mult
mai mică din bugetul total de cercetare şi dezvoltare (17% faţă de 29%), dar şi în termeni absoluţi,
reprezintă în jur de 40% din bugetul alocat de SUA.
Pentru o politică de inovare eficace, există necesitatea de a avea informaţii mai bune privind
performanţele sectoriale în ceea ce priveşte inovarea şi privind potenţialul viitor. Observatorul
inovării la nivel sectorial al Comisiei a identificat provocări esenţiale în mai multe sectoare şi a
evidenţiat diferenţe majore între ţări şi sectoare. Este esenţial să se îmbunătăţească elaborarea de
instrumente politice UE pentru susţinerea schimbărilor structurale şi a inovării, mai ales în industriile
mature. În plus, o cooperare mai strânsă între diferite sectoare poate stimula creativitatea şi inovarea
în întreprinderi
◊ Baza de competenţe
Competenţa forţei de muncă reprezintă o valoare esenţială pentru dezvoltarea unei economii
competitive, durabile şi inovatoare, în conformitate cu obiectivele Europa 2020. Deşi şomajul este
ridicat, industria europeană are în continuare dificultăţi să găsească angajaţi care deţin competenţele
necesare pentru a completa necesarul de personal.
Deficitele serioase de personal calificat cu competenţe specifice de gestionare şi tehnice
dăunează obiectivelor europene de dezvoltare durabilă. Aceeaşi situaţie se înregistrează în domenii
critice pentru inovare, mai ales în ştiinţe, tehnologie, inginerie şi matematică.
Anterior, în 2008, în scopul depăşirii acestor deficienţe, a fost lansată iniţiativa „Noi competenţe
pentru noi locuri de muncă”, care stabilea programul de acţiuni al Comisiei vizând anticiparea, corelarea şi îmbunătăţirea competenţelor. Ea este în curs de derulare, urmând să continue şi în viitor.
Însă dezvoltarea competenţelor este doar unul dintre cele patru domenii principale pe care le are în
vedere iniţiativa emblematică majoră „O agendă pentru noi competenţe şi noi locuri de muncă:
o contribuţie europeană la ocuparea integrală a forţei de muncă.”76.
Această iniţiativă propune o serie de măsuri concrete, care vor contribui la:
◊ impulsionarea reformelor destinate ameliorării flexibilităţii şi securităţii pe piaţa muncii
(„flexisecuritate”);
◊ dotarea cetăţenilor cu competenţele de care au nevoie pentru a fi competitivi pe piaţa
muncii;
◊ ameliorarea calităţii locurilor de muncă şi asigurarea unor condiţii de muncă mai bune;
◊ ameliorarea condiţiilor pentru crearea de locuri de muncă.
◊ Pentru atingerea acestor obiective este nevoie de o coordonare mai strânsă:
76 COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL
EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR. O agendă pentru noi competențe și locuri de muncă: o contribuție
europeană la ocuparea integrală a forței de muncă. Strasbourg, 23.11.2010. COM(2010) 682 final. Disponibil:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0682:FIN:RO:PDF
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◊ între administraţiile naţionale, regionale şi locale, cu o implicare puternică a partenerilor sociali;
◊ între sectorul public şi partenerii industriali pentru politicile de educaţie şi formare.
În mod special, este esenţial să se mărească numărul şi calitatea absolvenţilor în ştiinţe, tehnologie, inginerie şi matematică. Numărul de lucrători cu competenţe de nivel mediu trebuie, de
asemenea, să satisfacă cererile venite din partea industriilor cu dezvoltare rapidă, precum şi sectorului de protecţie a mediului înconjurător şi celui energetic.
Comisia Europeană dezvoltă o clasificare multilingvă a aptitudinilor/competenţelor, calificărilor
şi profesiilor europene ESCO77, ca parte a Strategiei Europa 2020. Prima versiune, ESCO V0, a fost
realizată în octombrie 2013 şi conţine 4761 de profesii, în jur de 5000 de aptitudini şi competenţe,
precum şi unele calificări. Următoarea versiune, ESCO V1, are o structură ierarhică a celor trei piloni
interrelaţionaţi (fig. 12), conţinând 27 de grupuri de referinţă sectoriale şi se bazează pe clasificările
internaţionale relevante, precum NACE, ISCO şi CEC. Aceasta va înlocui ESCO V0, iar lucrările vor continua estimativ până în 2017. ESCO va deveni un standard al grupurilor ocupaţionale şi va înlocui
actualele clasificări ocupaţionale sectoriale existente la nivel naţional.
◊ Comerţ şi reglementare internaţională
Pentru a face faţă noilor forţe economice emergente, precum China, India şi Brazilia, care
micşorează cu rapiditate distanţa existentă încă faţă de lumea industrializată în ceea ce priveşte productivitatea şi inovarea, Comisia Europeană a înaintat o nouă abordare a politicii comerciale ca parte
a strategiei Europa 2020 - Comunicarea privind dezvoltarea comerţului şi problemele internaţionale
“Comerţ, creştere şi afaceri internaţionale. Politica comercială – componentă cheie a strategiei UE”78.

Figura 12. Structura ierarhică şi corelaţiile dintre pilonii ESCO:
ocupaţii (profesii), aptitudini & competenţe şi calificări79

În condiţiile globalizării, comerţul deschis stimulează creşterea UE, încurajând eficienţa şi spiritul
inovator, dinamizează cererea străină pentru produsele şi serviciile europene, în acelaşi timp oferă
consumatorilor UE acces la o varietate mai largă de produse la preţuri mai mici.
77 ESCO - European Skilss, Competences and Occupations, Clasificarea europeană a ocupaţiilor, competenţelor,
aptitudinilor şi a calificărilor.
78 COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL
EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR. Comerț, creștere și afaceri internaționale. Politica comercială –
componentă cheie a strategiei UE 2020. Bruxelles, 9.11.2010, COM(2010) 612 final.
79 https://ec.europa.eu/esco/web/guest/escopedia/-/escopedia/ESCO_v1
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Politica comercială a UE se bazează pe promovarea produselor inovatoare şi de mare valoare, care
menţin un avantaj concurenţial, totodată generează locuri de muncă pe termen lung şi bine plătite80.
Totodată, o mare atenţie se acordă dezvoltării serviciilor aferente comerţului ce asigură
funcţionarea eficientă a lanţului global de aprovizionare cu produse: serviciilor de transport,
telecomunicaţii, al serviciilor financiare, precum şi al serviciilor pentru întreprinderi şi al celor profesionale. Serviciile reprezintă 70% din producţia mondială, dar numai o cincime din comerţul
mondial. Procentul scăzut de servicii în comerţul total este parţial rezultatul unor obstacole naturale
(anumite servicii sunt prin definiţie necomercializabile), dar obstacolele în calea comerţului joacă,
de asemenea, un rol important.
În contextul comerţului internaţional, un rol deosebit îi revine proprietăţii intelectuale, care
se bucură de o atenţie sporită în UE în legătură cu asigurarea protecţiei bunurilor, serviciilor şi
investiţiilor străine directe. În vederea întăriri respectării drepturilor de PI şi a simplificării procedurilor, a fost revizuit cadrul reglementar vamal la frontiera UE.
Totodată, pentru a răspunde noilor provocări (protecţia PI în mediul digital, în ţările terţe), este
preconizată revizuirea Directivei privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală81,82.
În scopul protecţiei şi sporirii competitivităţii în noile condiţii economice (economia cunoaşterii),
societăţile şi titularii de drept au nevoie ca proprietatea intelectuală, inclusiv indicaţiile geografice,
să fie protejată şi respectată mai eficient pe toate pieţele străine, în special în economiile emergente.
În acest context, UE urmăreşte ca în acordurile de liber schimb în curs de negociere, clauzele referitoare la drepturile de PI să ofere, în măsura posibilităţilor, niveluri de protecţie identice cu cele
existente în uniune, ţinând cont de nivelul de dezvoltare a ţărilor în cauză.
O protecţie efectivă şi un control al aplicării drepturilor de proprietate intelectuală în ţări terţe
sunt esenţiale pentru a oferi întreprinderilor europene, mai ales celor din sectoarele inovatoare,
posibilitatea de a intra şi de a concura pe pieţe terţe.
Succesul în noua economie mondială, cu interacţiuni intensive, depinde de capacitatea întreprinderilor de a accesa pieţe internaţionale şi de a exploata lanţuri valorice globale. Internaţionalizarea
lanţurilor valorice şi de aprovizionare oferă un potenţial de dezvoltare semnificativ, dar pune şi probleme speciale IMM. Numai 25% dintre IMM exportă la ora actuală pe pieţe din interiorul şi din afara
UE83. De aceea, în eforturile sale de a penetra pieţele din afara UE, IMM, au nevoie de informaţii şi
sprijin corespunzător, în mare parte cu privire la asigurarea protecţiei drepturilor de PI.
◊ Asigurarea accesului la materii prime şi produse critice
Un alt moment crucial pentru asigurarea competitivităţii, inovării şi a locurilor de muncă în
sectorul industrial ţine de aprovizionarea sigură, accesibilă, fiabilă şi constantă cu materii prime.
Siguranţa aprovizionării este mai puţin o chestiune de dependenţă de importuri, ci mai degrabă,
de diversificare a furnizorilor şi de fiabilitate a acestora, indiferent de amplasarea lor geografică.
Existenţa unor pieţe mondiale performante în domeniul materiilor prime şi al mărfurilor este
esenţială pentru o alocare eficientă a resurselor mondiale şi favorizarea progresului tehnologic.
◊ Eficienţa resurselor, energiei şi în ceea ce priveşte emisiile de dioxid de carbon
Pentru ţările industrializate este acută problema reducerii poluanţilor industriali. De aceea UE
stimulează fluxurile de investiţii internaţionale în C-D şi inovare în domeniul tehnologiilor cu emisii
scăzute de dioxid de carbon. Mai mult, UE elaborează politici care pot reduce costul strategiilor pe
80 Comunicarea Comisiei Europene „Europa 2020 Inițiativa emblematică „O Uniune a inovării»” - COM(2010)
546, 6.10.2010.
81 DIRECTIVA 2004/48/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală. Disponibil: http://www.legi-internet.ro/fileadmin/editor_folder/pdf/Directiva_48_2004_RO.pdf
82 Public Hearing on Directive 2004/48/EC and the challenges posed by the digital environment, Brussels,
07.06.2011. Disponibil: http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/conference20110607/
hearing-report_en.pdf
83 DG Întreprinderi și Industrie „Internationalisation of SMEs”, 2010.
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termen lung în domeniul climei şi al energiei cu ajutorul unor proiecte de mare anvergură de captare
şi stocare a dioxidului de carbon şi al altor proiecte inovatoare privind energia regenerabilă.
Or, pentru siguranţa juridică a investiţiilor pe termen lung, legislaţia trebuie să fie previzibilă
şi proporţională. Noile politici în acest sens trebuie să încurajeze inovarea şi să ia în considerare
raportul cost/eficienţă al ciclului de viaţă, durata investiţiilor şi deciziile de achiziţionare ale întreprinderilor şi consumatorilor. Prin utilizarea reglementării inteligente orientate spre viitor, îndeplinirea
ambiţiilor ecologice şi a obiectivelor politicii industriale ar putea să devină reciproc coerente. Politicile de mediu şi cele industriale trebuie să funcţioneze în mod coordonat.
O reglementare adecvată în domeniul mediului poate constitui mai degrabă un stimulent benefic
pentru inovare şi pentru dezvoltarea industrială, decât un impediment.
În scopul dezvoltării pieţei UE pentru produse şi servicii ecologice, UE trebuie să garanteze o
piaţă internă echitabilă şi transparentă care remunerează inovarea, aducând ameliorări sistemelor
de standardizare şi certificare, aplicând în mod mai armonios acquis-ul.
Rolul inovaţiilor în condiţiile problemelor tot mai acute de mediu creşte, deoarece soluţionarea
acestora necesită numeroase tehnologii revoluţionare. În special, este necesar să se adopte o abordare inovatoare a tehnologiilor ecologice pe aceeaşi linie cu cea adoptată pentru tehnologiile generice esenţiale şi pentru planul privind tehnologiile energetice strategice (SET). În plus, ecoinovarea necesită coordonarea şi cooperarea între UE şi statele membre în dezvoltarea şi introducerea
acestor tehnologii.
◊ Ajutorul de stat
Normele existente în UE în privinţa ajutorului de stat oferă statelor membre posibilităţi vaste
de utilizare a ajutorului de stat ca însoţitor al schimbărilor, de exemplu:
− prin formare profesională sau
− ajutor pentru cercetare, dezvoltare şi inovare sau ca
− ajutor pentru capitalul de risc.
La nivel european, Fondul regional (Fonds européen de développement régional – FEDER) şi
Fondul de coeziune pot stimula investiţiile şi inovarea pentru a consolida stabilitatea economiilor
locale. FEDER s-a concentrat din ce în ce mai mult pe investiţii care facilitează progresul lanţului valoric, atât prin intermediul sectoarelor cu înaltă tehnologie, cât şi a celor tradiţionale, prin investiţii în
C-D, inovare şi TIC, în timp ce Fondul de coeziune investeşte în special în priorităţile de transport din
UE care pot îmbunătăţi accesibilitatea fizică, precum şi infrastructura ecologică, în statele membre
mai puţin dezvoltate. Astfel de investiţii ajută regiunile să îşi dezvolte propriile lor nişe de inovare
pe baza specializării inteligente.
◊ Abordarea provocărilor societale
Sporirea competitivităţii industriale şi dezvoltarea inovaţiilor, în scop final, conduc la
îmbunătăţirea calităţii vieţii şi la rezolvarea problemelor societale. Un rol deosebit în acest scop revine parteneriatului între sectorul public şi cel privat, care vizează să asigure un acces mai rapid la
medicamente inovatoare şi mai sigure etc. În altă ordine de idei, Consiliul UE invită statele membre şi
Comisia Europeană să promoveze parteneriatul european pentru inovare privind îmbătrânirea
activă şi în condiţii bune de sănătate ca platformă relevantă de colaborare a diferitelor părţi interesate, construită pe baza consensului şi acordului între părţile interesate – din sectorul public şi privat, din ONG şi mediul academic, la nivelul UE, la nivel naţional, regional şi local – angajate să obţină
rezultate în raport cu obiectivele şi scopurile lor convenite, în conformitate cu rezultatele evaluării
preconizate a avea loc în 201384.
În iulie 2013, Comisia Europeană a adoptat pachetul de investiţii în inovare, propunând stabilirea de parteneriate oficiale în cercetare şi inovare cu industria şi Statele membre în sectoare stra84 Concluziile Consiliului – Îmbătrânirea în condiții bune de sănătate pe întreaga durată a ciclului de viață
(2012/C 396/02). Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 21.12.2012. Disponibil: http://ec.europa.eu/health/ageing/docs/council_ccl_2012_c396-02_ro.pdf
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tegice cheie, cum ar fi bioeconomie, aeronautică şi electronice. Împreună, cele şase parteneriate
public-privat şi patru parteneriate public-public vor avea un buget propus de 22 miliarde de €, din
care aproximativ 8 miliarde € – de la Orizont 2020, 10 miliarde € vor fi asigurate de industrie şi 4
miliarde € de Statele membre. Iniţiativele vor stimula competitivitatea industriei UE în sectoare care
asigura locuri de muncă de înaltă calitate şi vor găsi, de asemenea, soluţii la provocările majore pentru societate85.
Din cele expuse putem concluziona că politica de inovare a UE este concepută într-un cadru
complex care promovează capacităţile de inovare şi de cercetare într-un mod integrator ce constituie o punte de legătură între cercetare, industrie şi antreprenoriat. Strategia pentru inovare a UE
este construită în jurul a cinci priorităţi, ce pot servi drept bază pentru o abordare strategică amplă
orientată spre promovarea inovării la etapa contemporană86:
◊ Mobilizarea oamenilor să inoveze.
◊ Declanşarea inovărilor în organizaţii/întreprinderi/firme.
◊ Crearea şi aplicarea cunoştinţelor.
◊ Aplicarea inovărilor pentru a răspunde provocărilor globale şi sociale.
◊ Îmbunătăţirea managementului şi a măsurilor pentru implementarea politicilor pentru inovare.
Aceste priorități sunt susținute de un set de principii politice pentru inovare (enumerate mai
jos), iar prioritatea atribuită fiecăruia dintre aceste principii depinde de natura şi starea sistemului de
inovare în fiecare ţară. Totuși, datorită interacțiunilor tuturor componentelor sistemului de inovare,
o atenție trebuie acordată tuturor ariilor politice pentru a le îmbunătățiți operarea.
◊ Mobilizarea oamenilor să inoveze implică:
− Sisteme de educaţie şi pregătire, care să doteze persoanele cu voinţa de a învăţa şi dezvolta o gamă largă de aptitudini necesare pentru inovare în toate formele, cu flexibilitate
pentru a îmbunătăţi aptitudinile şi de a se adapta la schimbările condiţiilor de piaţă. Pentru a promova un loc de muncă inovator, politicile de angajare trebuie să faciliteze eficient
schimbarea organizaţională.
− Provocarea consumatorilor de a fi participanţi activi în procesul de inovare.
− Promovarea unei culturi antreprenoriale prin însuşirea aptitudinilor şi atitudinilor necesare
pentru o întreprindere creativă.
◊ Declanşarea inovărilor în organizaţii/întreprinderi/firme necesită:
− Asigurarea unor condiţii cadru care susţin competiţia, sunt favorabile inovării şi se susţin
reciproc.
− Mobilizarea finanţării pentru inovare, prin facilitarea intrării pe pieţe funcţionale financiar
cât şi prin facilitarea accesului la finanţare pentru firmele noi, în special pentru stadiile
incipiente de inovare. Încurajarea diseminării bunelor practici în reportarea investiţiilor
necorporale şi dezvoltarea unor abordări favorabile de piaţă pentru a susţine inovarea.
− Promovarea pieţelor deschise, un sector competitiv şi dinamic de afaceri şi o cultură
sănătoasă de asumare a riscului cât şi o activitate creativă. Promovarea inovării în IMM, în
special în cele noi.
◊ Crearea şi aplicarea cunoştinţelor include:
− Furnizarea unei investiţii suficiente într-un sistem public eficient de cercetare şi
îmbunătăţire a guvernării instituţiilor de cercetare. Asigurarea coerenţei între sursele multi-nivel ale finanţării pentru C-D.
− O infrastructură modernă şi de încredere ce susţine inovarea, acompaniată de către cadrele de reglementare ce sprijină un acces deschis la reţele şi la competiţia de pe piaţă.
− O politică adecvată şi un mediu de reglementare ce permite dezvoltarea responsabilă a
tehnologiilor cât şi convergenţa acestora.
85 General Report on the Activities of the European Union — 2013. Disponibil: http://europa.eu/general-report/en
86 Curs Managementul inovării. Disponibil: http://www.academia.edu/7004106/Curs_managementul_inovarii
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− Facilitarea fluxului eficient de cunoştinţe şi încurajarea dezvoltării de reţele şi pieţe care
ajută la crearea, circularea şi diseminarea cunoştinţelor, precum şi un sistem robust al
drepturilor de proprietate intelectuală.
− Prezenţa inovării în sectorul public la toate nivelurile guvernamentale pentru a îmbunătăţi
furnizarea de servicii publice, a spori eficienţa, acoperirea şi echitatea acestora, cât şi pentru crearea unor sinergii pozitive în restul economiei.
◊ Aplicarea inovărilor pentru a răspunde provocărilor globale şi societale presupune:
− Îmbunătăţirea cooperării internaţionale şi ştiinţifice şi transferul tehnologic, incluzând
finanţarea inovării şi împărţirea costurilor, prin dezvoltarea mecanismelor internaţionale.
− Un regim previzibil de politici ce furnizează flexibilitate şi stimulente pentru a se adresa
provocărilor globale prin inovare, inclusiv în ţările în curs de dezvoltare, cât şi încurajarea
inventivităţii şi asimilarea tehnologiilor cost-beneficiu eficiente.
− Stimularea inovării ca instrument pentru dezvoltare, întărirea fundaţiilor pentru inovare
în ţările cu venituri joase, incluzând accesul avantajos la tehnologiile moderne. Promovarea spiritului antreprenorial în economie, încurajarea antreprenorilor să experimenteze,
să investească şi să lărgească aria activităţilor creative, în special în domeniul agriculturii.
◊ Îmbunătăţirea managementului şi a măsurilor de implementare a politicilor pentru inovare
impune:
− Asigurarea coerenţei politice prin tratarea inovării ca o componenta centrală a politicii de
management, cu o bună conducere la niveluri politice ridicate. Susţinerea actorilor regionali şi locali în a stimula inovarea, prin coordonarea eforturilor regionale cu cele naţionale.
− Luarea de decizii bazate pe necesităţi obiective şi responsabilitate politică prin
recunoaşterea masurilor ca element central al agendei de inovare.
În concluzie, spectrul larg al conceptului de inovare determină necesitatea unei abordări
sistemice în materie de politici aferente, iar exemplul Uniunii Europene în acest sens este
foarte relevant pentru Republica Moldova.

2.1.2. Educaţia şi inovarea în UE
În septembrie 2013, Comisia Europeană a publicat o comunicare privind deschiderea educaţiei87,
astfel promovând calea pentru stimularea modalităţilor de înaltă calitate şi inovatoare de predare şi
învăţare prin intermediul noilor tehnologii şi al conţinutului digital. „Deschiderea educaţiei” propune măsuri pentru extinderea mediilor de învăţare în scopul de a oferi o educaţie de calitate mai
bună şi mai eficace şi de a contribui, astfel, la atingerea obiectivelor strategiei Europa 2020 în ceea
ce priveşte stimularea competitivităţii şi creşterea economică a UE prin intermediul unei forţe de
muncă mai calificate şi al creării şi ocupării mai multor locuri de muncă. O predare mai inovatoare,
învăţarea prin utilizarea tehnologiilor moderne şi accesul la conţinutul digital vor oferi o educaţie de
înaltă calitate şi competenţe digitale, de care, conform estimărilor, către anul 2020 vor avea nevoie
90% din angajaţii în câmpul muncii.
Într-o lume aflată într-un proces accelerat de schimbare, calea Europei către viitor se sprijină
pe o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. Pentru a realiza acest obiectiv şi pentru a rămâne competitivă într-o economie şi societate globală bazată pe cunoaştere, „triunghiul
cunoaşterii” învăţământ superior, cercetare şi inovare şi interacţiunea dintre aceste trei laturi au fost
recunoscute ca fiind forţe motrice esenţiale.
Motivele pentru aducerea învăţământului superior, a cercetării şi inovării în centrul atenţiei sunt
clare. În contextul economiei bazate pe cunoaştere şi al unei concurenţe globale aflată în continuă
creştere, precum şi al confruntării cu provocarea demografică din interior, creşterea economică şi
noile locuri de muncă ale Europei vor proveni din ce în ce mai mult din descoperiri inovatoare în
87 COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR. Deschiderea educației: Metode inovatoare de predare și
învățare pentru toți, facilitate de noile tehnologii și de resursele educaționale deschise. Bruxelles, 25.9.2013,
COM(2013) 654 final.
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domeniul produselor, serviciilor şi modelelor de afaceri, precum şi din capacitatea sa de cultivare,
atragere şi păstrare a talentelor.
Europa doreşte să-şi sporească eforturile în domeniile învăţământului superior, cercetării şi
inovării şi să adopte o cultură antreprenorială puternică, deschisă şi adevărată, care este important
să fie promovată şi sprijinită pentru valorificarea cercetării şi inovării, pentru înfiinţarea de întreprinderi noi şi introducerea efectivă pe piaţă a inovărilor în sectoare cu un puternic potenţial de creştere.
Europa trebuie să promoveze rolul instituţiilor de învăţământ superior ca motoare ale inovării, deoarece talentele trebuie să fie dotate cu competenţele, cunoştinţele şi atitudinile necesare pentru
stimularea inovării88.
Institutului European de Inovare şi Tehnologie (EIT) a fost înfiinţat tocmai în scopul de a contribui la creşterea economică şi competitivitatea durabilă, prin consolidarea capacităţii de inovare a
Uniunii şi a statelor sale membre şi pentru a spori capacitatea acestora de a transforma rezultatele
cercetării în produse şi servicii de valoare ridicată. Prin deplina integrare a triunghiului cunoaşterii
– învăţământul superior, cercetarea şi inovarea – EIT va aduce o contribuţie importantă în special la
abordarea provocărilor societale din cadrul „Orizont 2020” şi va aduce schimbări sistemice în modul
de colaborare a actorilor inovării europene.
Pentru realizarea acestui obiectiv, EIT combină orientarea strategică la nivelul EIT cu o abordare
ascendentă în cadrul domeniilor de competenţă tematice ale Comunităţilor de Cunoaştere şi Inovare (CCI). CCI constituie parteneriate paneuropene puternic integrate, care reunesc pe termen lung,
în jurul provocărilor societale specifice, universităţi şi centre de cercetare de vârf, întreprinderi mici şi
mari şi alţi actori de excelenţă din domeniul inovării. Fiecare CCI este organizată în jurul unui număr
redus de centre de colocaţie interconectate, în care partenerii lucrează zilnic în strânsă colaborare şi
împărtăşesc obiective strategice comune. Centrele de colocaţie se bazează pe centrele de excelenţă
existente, dezvoltându-le în ecosisteme locale de inovare şi interconectându-le într-o reţea mai largă
de noduri de inovare acoperind întreaga Europă.
Prin intermediul CCI, EIT încearcă să accelereze inovarea şi să contribuie la crearea unor medii
multidisciplinare şi interdisciplinare, în care inovarea are mai multe şanse să prospere şi să genereze progrese semnificative în ceea ce priveşte modul în care învăţământul superior, cercetarea şi
întreprinderile colaborează. Această abordare contribuie la abordarea provocărilor societale din ce
în ce mai complexe şi mai interconectate prevăzute în Orizont 2020, combinând inovaţia sectorială
şi intersectorială şi reunind persoane de vârf din diferite sectoare, medii şi discipline – care altfel
probabil nu s-ar întâlni – pentru a găsi în comun soluţii la provocări.
EIT a atins cu succes obiectivul său principal – integrarea deplină a întregului lanţ al inovării, reunind instituţii de învăţământ superior, organizaţii de cercetare şi întreprinderi prin intermediul a
trei CCI iniţiale, înfiinţate în 2010 în domeniile identificate de Parlamentul European şi de Consiliu
ca fiind esenţiale pentru dezvoltarea viitoare a Europei. Acestea sunt energia durabilă („KIC InnoEnergy”), adaptarea la schimbările climatice şi atenuarea efectelor acestora („Climate KIC”) şi societatea
informaţiei şi a comunicării din viitor („EIT ICT Labs”). Partenerii CCI menţionate sunt prezentaţi în tab. 4
Tabelul 4
Parteneri ai CCI în 201189
Intreprinderi

Cercetare

Institute de
învăţământ superior

Altele

EIT ICT Labs

12

10

17

2

Climate KIC

32

25

23

9

KIC InnoEnergy

31

13

23

0

CCI

88 DECIZIA NR. 1312/2013/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 11 decembrie 2013 privind Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT): contribuția EIT la o
Europă mai inovatoare
89 http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/eit/h2020-eit-agenda_ro.pdf
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Abordarea EIT este caracterizată printr-un număr de elemente prin care se realizează o valoare
adăugată reală la nivelul Uniunii:
— Rezolvarea problemei fragmentării prin parteneriate integrate pe termen lung şi atingerea
unei mase critice datorită dimensiunii sale europene: Pe baza iniţiativelor de cooperare existente, EIT
aduce parteneriatele selecţionate în cadrul CCI la un nivel mai strategic şi mai permanent.
— Sporirea impactului investiţiilor în domeniul educaţiei, cercetării şi inovării şi testarea noilor
metode de guvernanţă pentru inovare: EIT funcţionează ca un „catalizator al inovării”, aducând o
valoare adăugată bazei de cercetare existente, prin accelerarea adoptării şi exploatării tehnologiilor
şi rezultatelor cercetării şi prin transferarea rezultatelor cercetării spre educaţie.
— Finanţare inteligentă prin intermediul unui efect de pârghie combinat cu o abordare orientată
către rezultate şi către întreprinderi: EIT asigură până la 25 % din bugetul CCI şi facilitează 75 % din
resursele financiare provenite de la o gamă largă de parteneri publici, privaţi şi terţiari, reprezentând
o abordare antreprenorială în sine şi creând astfel un efect de pârghie important prin punerea în
comun a investiţiilor la scară largă şi eficientizarea diferitelor surse publice şi private în vederea
implementării strategiilor comune convenite.
Pentru următorii ani au fost identificate domeniile unde înfiinţarea de noi CCI ar avea cel mai
însemnat potenţial de valoare adăugată pentru activităţile existente şi ar stimula cu adevărat inovarea. În consecinţă vor fi lansate cereri de propuneri pentru cinci noi CCI, după cum urmează: o
cerere pentru două noi CCI în 2014 pe temele „Un stil de viaţă sănătos şi îmbătrânire activă” şi „Materii
prime”; o cerere pentru două noi CCI în 2016 pe temele „Alimente pentru viitor” şi „Producţia cu valoare adăugată”, precum şi o cerere pentru o nouă CCI în 2018 pe tema „Mobilitatea urbană”.

2.1.3. Rolul clusterelor în dezvoltarea inovaţiilor
Pentru a atinge obiectivele Strategiei Europa 2020 – creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă
incluziunii şi plasarea Uniunii Europene în topul clasamentelor internaţionale, este nevoie de o cooperare strânsă şi eficientă între mediul de afaceri, universităţi, instituţii de cercetare şi stat. Una din
formele de parteneriat care devine tot mai populară sunt clusterele – clustere de cercetare, clustere
ICT, clustere industriale sau clustere inovative. Clusterele au devenit subiectul unei întregi serii de
documente emise de organizaţii naţionale şi internaţionale (OCDE90, Comisia Europeană91). Clusterele inovative sunt considerate a fi o soluţie pentru combaterea crizei, crearea forţei de muncă
specializată, creşterea competitivităţii, dezvoltarea economică şi regională.
Conceptul de cluster în interpretarea contemporană este dat de către profesorul de la Harvard
Michael Porter: la baza oricărui cluster trebuie să fie un „diamant al avantajului competitiv” elementele principale ale acestuia fiind factorii de producţie (forţă de muncă specializată), cererea (aceasta
influenţează inovarea în întreprindere), sectoarele interdependente şi de suport (datorită reţelei
de furnizori distanţa dintre aceştia şi producători se scurtează), strategia, structura şi competitorii întreprinderii (pentru a rămâne competitivă întreprinderea este forţată să se upgradeze şi să
investească încontinuu)92.
Memorandumul european de cluster93, prezentat la conferinţa de la Stockholm în ianuarie 2008,
prezintă o strategie de cluster pentru Europa, ca parte a unei politici bazate pe economia cunoaşterii,
90 Business Clusters, Promoting Enterprise in Central and Eastern Europe, Paris, OECD 2005; Competitive Regional Clusters, Paris, OECD 2007; Regional development policies in OECD countries, Paris, OECD 2010.
91 The concept of clusters and cluster policies and their role for competitiveness and innovation: main statistical results and lessons learned. Commission Staff Working Document SEC (2008) 2637 Annex to the Communication from the Commission “Towards world-class clusters in the European Union: Implementing the
broad-based innovation strategy” COM(2008)652 final of 17.10.2008. Europe INNOVA / PRO INNO Europe
paper N° 9. Disponibil: http://www.clusterplattform.at/fileadmin/user_upload/clusterbibliothek/445_Concept_of_Clusters_and_Cluster_Policies.pdf
92 Mihaela-Cornelia DAN. Clusterele inovative: o soluţie pentru dezvoltarea economică a României. Economie
teoretică şi aplicată Volumul XIX (2012), No. 9(574), pp. 3-14. Disponibil: http://store.ectap.ro/articole/771_
ro.pdf
93 The European Cluster Memorandum. Disponibil: http://www.vinnova.se/upload/dokument/VINNOVA_gemensam/Kalender/2008/Klusterkonferens_jan08/European%20Cluster%20Memorandum%20Final.pdf
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promovarea excelenţei, cooperarea între diferitele niveluri instituţionale, precum şi necesitatea de a
pune în aplicare cooperarea între clustere.
Clusterele sunt concentrări geografice de societăţi, adesea IMM, care interacţionează unele cu
altele şi cu clienţi şi furnizori şi au în comun, adesea, un fond de forţă de muncă specializată, servicii
financiare şi pentru întreprinderi, facilităţi în domeniul C-D şi al formării – sunt un element important
în strategiile de specializare inteligentă. Ele furnizează un mediu favorabil care stimulează competivitatea şi inovarea. Sprijinul pentru dezvoltarea acestora trebuie să fie concentrat asupra domeniilor
cu avantaj comparativ. 94
Strategia europeană de cluster se bazează pe noţiunea de excelenţă, care merge dincolo de concentrarea industrială pe cont propriu, dar ţinteşte în apariţia de grupuri de nivel mondial, capabile de
a concura cu succes la nivel global în domeniul inovării.
Clusterele ocupă un loc important în politica generală a Uniunii Europene, ceea ce poate fi observat în numeroasele documente şi luări de poziţie adoptate de către Comisia Europeană începând
cu anul 2005. De menţionat de asemenea înfiinţarea unui grup (European Cluster Policy Group ECPG), care în perioada 2008-2010 a studiat politica privind clusterele în ţări din afara UE şi, la 30
septembrie 2010, a prezentat un raport ce conţine 8 recomandări în privinţa dezvoltării clusteriale
a UE95.
La nivelul UE putem să vorbim de politici care „reflectă poziţionarea pe termen mediu a unei ţări
sau regiuni în competiţia globală, aceasta obţinându-se prin utilizarea punctelor tari şi mobilizarea
tuturor deţinătorilor de interese pentru a acţiona în direcţia corectă” (ProInno Working Paper no. 9,
2008, p. 32).
Există trei tipuri de politici privind clusterele:
◊ politici de facilitare, care acţionează pentru crearea unui mediu microeconomic favorabil
creşterii şi inovării, stimulând apariţia şi dinamica clusterelor, prin încurajarea networkingului
şi a cunoaşterii întreprinderilor din zona de acţiune sau din proximitatea geografică;
◊ politici cadru, care vizează direct industria, IMM, cercetarea şi inovarea, acestea folosind clusterul pentru a creşte eficienţa unui instrument specific;
◊ politici de dezvoltare menite să creeze, să mobilizeze şi să întărească un cluster anume sau
iniţiativa de a se asocia în clustere.
Importanţa clusterelor în economia UE este afirmată şi prin înfiinţarea în iulie 2007 a Observatorului European de Cluster (European Cluster Observatory), care din 2012 a devenit o entitate
independentă – Cluster Observatory. Conform datelor statistice, au fost identificate aproximativ
2.000 de clustere (definite ca aglomerări regionale) unde lucrează 38% din forţa de muncă a UE.
Observatorul reprezintă o platformă on-line pentru întreprinderi, universităţi, alţi actori economici
interesaţi de clustere şi oferă o imagine clară asupra clusterelor moderne96.
Comisia Europeană a lansat o serie de proiecte referitoare la clustere şi iniţiative care vizează
îmbunătăţirea politicii de cluster în Europa şi sporirea eficienţei eforturilor existente în managementul clusterelor. Un pilon central în această abordare îl constituie Iniţiativa europeană de excelenţă
Cluster Cluster-Excellence.eu, lansată în septembrie 2009.
Obiectivele Cluster-Excellence.eu sunt:
◊ de a dezvolta şi a testa acceptarea unei abordări de management al calităţii pentru Managementul Clusterial bazat pe:
94 COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL
EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Contribuția politicii regionale la creșterea inteligentă în Europa 2020.
Bruxelles, 6.10.2010. COM(2010) 553 final. Disponibil: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/
official/communic/smart_growth/comm2010_553_ro.pdf
95 European Cluster Policy Group Final Recommendations – A Call for Policy Action. Disponibil: http://www.
clusterobservatory.eu/index.html#!view=classroom;url=/classroom/ECPG/
96 http://www.clusterobservatory.eu/index.html#!view=aboutobservatory;url=/about-observatory/
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◊
◊
◊
◊
◊

− înţelegerea mutuală a indicatorilor de calitate şi
− evaluări prietenoase de la egal la egal;
de a dezvolta materiale de sprijin pentru instruirea managerilor de cluster şi de a le ajuta să
atingă excelenţa în indicatorii de calitate selectaţi şi definiţi în cadrul proiectului;
de a oferi o metodologie de predare-auto-explicativă susţinută de exemple;
de a promova recunoaşterea managementului de cluster ca o profesie atractivă;
de a răspândi procedura de peer-review pentru marca de calitate în rândul managerilor; şi
de a promova disponibilitatea de programe de formare pentru managerii de cluster.

Clubul Managerilor Europeni de Cluster (European Cluster Managers’ Club) şi Platforma
europeană de Colaborare Cluster (European Cluster Collaboration Platform) sunt module în cadrul
Cluster-Excellence.eu pentru a promova excelenţa în management de cluster. În septembrie 2006 a
fost infiintata Alianţa Europeană de Clustere (European Cluster Alliance)97. Iniţiativele DG Entreprise
and Industry (actualul DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs) şi locul ClusterExcellence.eu în context european sunt reprezentate schematic în fig. 13.

Figura 13. Cluster-Excellence.eu în context european
Sursa: http://www.cluster-excellence.eu/3565.html

2.1.4. Măsurarea performanţei rezultatelor activităţii de inovare
Măsurarea riguroasă a impactului politicilor în materie de inovare este esenţială pentru formularea
unor sarcini bazate pe elemente concrete şi, în plus, fundamentează legitimitatea acţiunii publice şi
utilizarea fondurilor publice.
Statisticile oficiale în domeniul ştiinţei, tehnologiei şi inovării (statistici STI) sunt elaborate pe
baza Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iulie 2003 privind
producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei.98 Decizia a fost
pusă în aplicare de Eurostat prin intermediul unor măsuri legislative şi a colectării de date pe bază de
voluntariat şi prin propria producţie statistică a Eurostat.
97 http://www.eca-tactics.eu/eca/about
98 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003D1608&from=RO
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În pofida existenței bazei ştiinţifice de nivel mondial şi a calităţii de lider tehnologic în sectoare
strategice, sunt necesare eforturi pentru a îmbunătăţi performanţele în materie de inovare la nivelul
UE şi la nivel naţional, asigurându-se condiţii-cadru mai bune, în special pentru întreprinderile cu
creştere rapidă din sectoarele inovatoare.
Consiliul European a încredinţat Comisiei mandatul de a dezvolta un indicator în contextul
Strategiei Europa 2020 pentru a completa obiectivul privind intensitatea pentru C-D, care a fost
prezentat în septembrie 2013 99.
Indicatorul propus completează tabloul de bord al Uniunii inovării (IUS – Innovation Union
Scoreboard), şi indicele sumar al inovării (SII – Summary Innovation Index) care evaluează modul
în care punctele forte şi punctele slabe ale statelor membre şi ale UE determină performanţa lor
generală. SII sintetizează performanţa unei game de diferiţi indicatori, grupaţi în 3 tipuri principale –
Facilitatori, Activităţi ale firmelor şi Ieşiri – şi 8 dimensiuni de inovare, care capturează în total 25 de
indicatori. Cadrul de măsurători este prezentat în Anexa 3.
În plus, raportul privind competitivitatea Uniunii inovării analizează şi performanţa în materie
de inovare, o dată la doi ani. Indicatorul din prezenta comunicare se concentrează exclusiv asupra
rezultatelor inovării şi monitorizează un set redus de dimensiuni, inclusiv contribuţia la crearea de
locuri de muncă a întreprinderilor cu creştere rapidă.
Rezultatul inovării este complex şi diferă de la un sector la altul. Măsurarea lui presupune cuantificarea măsurii în care ideile referitoare la produse şi servicii noi, care rezultă din sectoarele inovatoare, poartă o valoare adăugată considerabilă şi sunt capabile să ajungă pe piaţă.
După examinarea unei game variate de opţiuni, Comisia a identificat patru domenii în care acesta poate fi adus la întregul său potenţial, respectiv, patru indicatori IUS, grupaţi în trei componente
(brevete, ocuparea forţei de muncă în activităţi cu utilizarea intensivă a cunoştinţelor (KIA - knowledge-intensive activities) şi competitivitatea bunurilor şi serviciilor bazate pe utilizarea intensivă a
cunoştinţelor), şi o nouă măsurătoare a ocupării forţei de muncă din sectoarele inovatoare.
Componenta brevetelor de invenţie ia în considerare invenţiile care exploatează cunoştinţele
generate de investiţiile în C-D şi inovare, şi care pot fi transformate în tehnologii de succes. În mod
similar, indicatorii privind intensitatea angajării de forţă de muncă calificată, în KIA şi în întreprinderile
cu creştere rapidă, oferă un indiciu cu privire la orientarea economiei către producţia de bunuri şi
servicii cu valoarea adăugată reprezentată de inovare. În cele din urmă, fluxurile comerciale asociate
acestor mărfuri măsoară capacitatea acestora de a ajunge pe pieţele mondiale.
De menţionat că, începând din septembrie 2014, a fost pus în aplicare Sistemul european de
conturi naţionale şi regionale (SEC 2010)100, cel mai nou cadru de contabilitate al UE compatibil pe
plan internaţional pentru descrierea sistematică şi detaliată a unei economii. O diferenţă majoră
faţă de versiunea precedentă (SEC 1995) constă în recunoaşterea C-D mai degrabă ca formare de
capital decât ca un consum intermediar. Cu alte cuvinte, activităţile C-D, în loc să furnizeze resurse
intermediare producţiei principale a unei întreprinderi, vor fi recunoscute în prezent ca rezultate
cu drepturi depline şi vor conduce la creşterea PIB statelor. Această modificare introduce noi
cerinţe pentru măsurarea mai detaliată şi mai extinsă a C-D. În legătură cu revizuirea Manualului
Frascati, condusă de OCDE, se analizează în prezent în ce măsură anchetele C-D pot contribui la activitatea de capitalizare a C-D şi ce modificări ar putea fi introduse101.
99 COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL
EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR. Măsurarea rezultatelor inovării în Europa: către un nou indicator.
Bruxelles, 13.9.2013 COM(2013) 624 final. Disponibil: http://ec.europa.eu/research/press/2013/pdf/indicator_of_innovation_output.pdf
100 Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul
european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană, JO L 174, 26.6.2013, p. 1.
101 RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU cu privire la punerea în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind statisticile în domeniul științei și al
tehnologiei. Bruxelles 7.4.2014 COM(2014) 211 inal.
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2.1.5. Statisticile de brevete
Statisticile de brevete pot fi folosite ca măsuri de ieşiri (output-uri) inovatoare a oricărui sistem
naţional de S&T.
Cu toate acestea, având în vedere numărul considerabil de efecte externe şi de disfuncţionalităţi
ale pieţei care s-ar putea ivi, este evident că dezvoltarea capacităţilor inovatoare la nivel de firmă şi
la nivel naţional nu poate avea loc doar în baza forţelor pieţei, şi, astfel, necesită în schimb o formă
eficientă de intervenţie a statului pentru a ghida acest proces de dezvoltare.
Datele statistice incluse în anuarul statistic Eurostat la capitolul Brevete sunt grupate în
următoarele compartimente:
1. Familii de brevete triadice (un brevet triadic este un brevet pentru aceeaşi invenţie înregistrat de acelaşi solicitant la Oficiul European de Brevete (OEB), Oficiul de Brevete din Japonia
(JPO) şi Oficiul de Brevete şi Mărci din SUA (USPTO);
2. Numărul total de cereri depuse la OEB şi de brevete acordate de USPTO;
3. Cereri de brevete conform domeniilor tehnologice;
4. Co-brevetarea în Europa şi la nivel internaţional;
5. Performanţe la nivel regional.
Fiecare din aceste compartimente conţine un şir de indicatori, după cum urmează:
1. La compartimentul Familii de brevete triadice, sunt prezentate datele privind distribuţia
procentuală a familiilor de brevete triadice conform solicitanţilor europeni, japonezi şi
americani, precum şi numărul de brevete triadice raportate la un milion de locuitori din
Europa, Japonia şi SUA.
2. La compartimentul Numărul total de cereri depuse la OEB şi de brevete acordate de
USPTO sunt prezentate date pentru ţările Europei, SUA şi suplimentar pentru unele ţări selectate privind numărul total de cereri şi procentul pe care îl constituie din produsul intern
brut. La fel, sunt prezentate date privind numărul de cereri depuse la OEB raportate la un
milion de locuitori.
3. Datele privind Cererile de brevete conform domeniilor tehnologice includ:
◊ date privind repartizarea cererilor depuse la OEB conform secţiunilor Clasificării
Internaţionale de Brevete (CIB), exprimate în numărul total şi în valori procentuale (sunt
luate în considerare statele care au mai mult de 100 de cereri depuse la OEB);
◊ date privind repartizarea cererilor depuse la OEB conform activităţii economice, stabilite
în baza Clasificării Statistice a Activităţilor Economice în Comunitatea Europeană (NACE),
care se bazează pe tabele de concordanţă dintre CIB şi NACE, întocmite de Institutul
Fraunhofer pentru Cercetare şi Inovare din Karlsruhe (DE), în baza cărora cererilor li se
atribuie coduri în funcție de industriile producătoare implicate.
◊ date privind repartizarea cererilor depuse la OEB conform sectoarelor instituţionale, care
au fost divizate în:
− sectorul întreprinderilor de business;
− sectorul guvernamental;
− spitalele;
− solicitanţi individuali;
− sectorul privat non-profit;
− sectorul învăţământului superior;
− sector necunoscut.
◊ date privind cererile naţionale depuse la OEB de către solicitanţi străini, exprimate în
procente din numărul total de cereri naţionale depuse.
◊ date privind repartizarea cererilor depuse la OEB conform următoarelor domenii tehnologice:
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−
−
−
−

tehnologii înalt performante (high-tech);
tehnologii de informare şi comunicare;
biotehnologie;
nanotehnologie.

Datele sunt exprimate în numărul total, număr la un milion de locuitori şi în % din numărul total
de cereri, pe anumite subcategorii de domenii.
4. La compartimentul Co-brevetarea în Europa şi la nivel internaţional sunt prezentate
date privind repartizarea cererilor depuse la OEB şi USPTO conţinând co-solicitanţi şi coinventatori din diverse ţări conform ţării de reşedinţă a co-solicitanţilor şi co-inventatorilor,
exprimate în % din numărul total de cereri. De asemenea sunt prezentate date privind cobrevetarea la OEB conform ţării de reşedinţă a inventatorilor şi conform secţiunilor CIB.
De asemenea, sunt prezentate date privind citarea în documentele de brevet OEB şi USPTO a
documentelor de brevet EU şi non-EU.
5. La compartimentul Performanţe la nivel regional sunt prezentate date privind repartizarea numărului total de cereri depuse la OEB raportat la un milion de locuitori, distribuite pe
regiuni ale Europei, cu indicarea regiunilor cu cele mai bune şi mai slabe performanţe. De
asemenea, datele menţionate sunt prezentate pentru cererile din domeniul tehnologiilor
înalt performante, cererile din domeniul tehnologiilor de informare şi comunicare şi din
domeniul biotehnologiei.
Pentru Republica Moldova majoritatea din aceşti indicatori nu sunt aplicabili din motivul că
numărul de cereri de brevetare depuse de către solicitanţii autohtoni în oficiile menţionate (OEB,
USPTO, JPO) este nesemnificativ.
Deşi statisticele de brevete sunt foarte importante şi informative, inovarea, după cum am constatat mai sus, este un fenomen sistemic mult mai complex, şi pentru a putea gestiona mai bine
activităţile ce asigură întreg lanţul inovativ, pentru orice tipuri de inovaţii, nu doar pentru cele tehnologice care se bazează cel mai mult pe brevete, dar şi pentru inovaţiile la nivel de operatori economici, pentru a avea puncte de reper şi tendinţe obiective despre inovare, este necesar de utilizat
instrumentele statistice adecvate pentru evaluarea impactului inovării şi transferului tehnologic în
plan economic şi social.
În acest sens indicatorii sintetici de tipul IGI (indicele global al inovării) sau indicele global al
competitivităţii (IGC) nu sunt relevanţi, deoarece oferă imagini statice ale inovării şi nu reflectă sistemul de inovare sub toate aspectele.
Dintre multiplele încercări de a crea sisteme de date statistice care să dea o asemenea posibilitate, prezintă interes Ghidul pentru evaluarea impactului inovării şi transferului tehnologic în plan economic şi social, Oferit de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS) a României102, care
recomandă un set din 68 de indicatori grupați în subfactori, iar ultimii – în următorii factori (Anexa 4):
◊ Potenţialul de conducere a inovării
◊ Potenţialul de creare a cunoştinţelor
◊ Capacitatea de inovare şi de integrare într-un sistem relaţional
◊ Performanţa activităţilor de inovare
◊ Proprietatea intelectuală
De menţionat că această metodologie poate fi aplicată şi la nivelul regiunilor, pentru a spori
performanţele lor inovative, pentru a crea un mediu care să aibă cea mai eficientă structură, instituţii
şi politici care încurajează inovarea la nivelul operatorilor economici. Această metodologie ar
putea fi preluată şi de Republica Moldova.
102 Ghid pentru evaluarea impactului inovării şi transferului tehnologic în plan economic şi social. Oferit
de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS) în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacităţii
ANCS de elaborare a politicilor publice în domeniul inovării şi al transferului tehnologic pentru asigurarea unei dezvoltări socio-economice durabile - COD SMIS nr. 24120” https://www.siugrc-cjph.ro/documents/10157/157414/Ghid+pentru+evaluarea+impactului+inovarii.pdf
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2.1.6. Ecosisteme de inovare
Deşi UE a adoptat o poziţie fermă de dezvoltare inovativă construind o Uniune a inovării, în
ultimii ani tot mai mult s-a conştientizat faptul că inovarea necesită mult mai mult decât politici şi
legislaţie bune, instituţii de cercetare performante şi chiar resurse financiare suficiente. Este nevoie
de o abordare mult mai complexă şi de o gândire conceptuală inovatoare.
Astfel, a fost creat un Grup de Nivel Înalt pentru Managementul Politicilor de Inovare (High Level
Group on Innovation Policy Management - HLG), condus de către Klaus Gretschmann, fostul director
general pentru Inovare şi Competitivitate, Consiliul de Miniştri al UE şi format din peste 40 de membri şi observatori din diverse ţări, care au beneficiat de consultanţa a 9 experţi din cadrul diferitor
instituţii şi organizaţii, inclusiv OCDE. Grupul reuneşte reprezentanţi la nivel înalt din statele membre
ale UE, Comisia Europeană, Consiliul Europei, sectorul privat şi mediul academic. Componenţa sa
permite de a produce recomandări orizontale şi operaţionale, adresate direct factorilor de decizie
din instituţiile europene şi statele membre.
Preşedinţia poloneză a Consiliului UE, care a iniţiat acest proiect, apoi preşedinţia irlandeză103
care a continuat, au invitat HLG la o „gândire în afara cutiei” care este indispensabilă în Europa.
Primul raport al HLG a fost discutat la Consiliul Competitivitate informal din anul 2013 şi a existat un consens larg că o politică de inovare mai bună nu este doar în funcţie de banii cheltuiţi pe
activităţi de cercetare sau alte programe, dar că mijloacele de bază non-financiare de sprijin sunt
cel puţin la fel de importante. Al doilea Raport de monitorizare al HLG (Blueprint)104 a fost prezentat
în august 2014 şi conţine propuneri de acţiuni şi instrumente pentru dezvoltarea în continuare şi
finalizarea ecosistemului european de inovare.
Pentru a favoriza o «renaştere a inovării», Blueprint oferă etapele indispensabile pentru dezvoltarea şi completarea unor ecosisteme de inovare europene în care guvernele, businessul, mediul
academic şi cetăţenii pot interacţiona pentru a stimula gândirea creativă şi îndrăzneaţă într-un mediu flexibil şi dinamic, care să favorizeze inovarea pentru creşterea economică, crearea de locuri de
muncă, cercetarea inovatoare şi noi soluţii pentru provocările societale şi de bunăstare.
Astfel, urmează a fi parcurse 3 etape, începând cu al doilea semestru 2014 până în 2017, timp în
care urmează a fi implementate acţiunile propuse. HLG este conştient că planul ambiţios de reformă
se poate realiza doar dacă există un puternic spirit pentru schimbare şi motivaţia politicienilor europeni şi naţionali, funcţionarilor, business-liderilor şi reprezentanţilor societăţii civile în sprijinul acesteia. Recompensa pentru toata lumea va fi mare: o încredere reînnoită a cetăţenilor Europei şi o atractivitate reînnoită într-o UE reconditionată, gata pentru provocările lumii globale digitale ce vine.
Este general recunoscut că un ecosistem de inovare cuprinde oamenii, instituţiile, politicile
şi resursele care promovează traducerea de idei noi în produse, procese şi servicii.
Conceptul ecosistemului de inovare percepe inovarea ca rezultat al interacţiunii corecte dintre
actorii implicaţi, în scopul de a transforma o idee într-o soluţie sau de a aduce un produs sau serviciu
pe piaţă.
Ecosistemele de inovare sunt determinate de provocări economice, sociale, ecologice sau politice. Acestea sunt în primul rând naţionale, chiar regionale şi locale.
Obiectivul cheie este de a încorpora politicile şi activităţile de inovare într-un mediu flexibil,
dinamic, stimulant şi propice prin crearea şi promovarea ecosistemelor de inovare.
Acest lucru este menit să creeze valoare adăugată pentru societate prin sporirea calităţii vieţii
cetăţenilor săi şi creşterea competitivităţii întreprinderilor sale, printr-o interacţiune inteligentă între
o varietate largă de părţi interesate şi utilizarea mai multor instrumente disponibile.
103 Președinția poloneză a Consiliului UE – 1 iulie-31 decembrie 2011; Președinția irlandeză a Consiliului UE – 1
ianuarie-30 iunie 2013.
104 Inspiring and Completing European Innovation Ecosystems. BLUEPRINT. August 2014. http://www.highlevelgroup.eu/sites/default/files/company/HLG_report2014_V9_web.pdf
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Elementele centrale în ecosistemele de inovare sunt multiple: legi, regulamente, acorduri voluntare şi coduri de conduită, sprijinul guvernamental, ideile, educaţia şi spiritul antreprenorial, sistemele universitare, mass-media, sprijinul şi comunicarea publică, reputaţia socială a oamenilor de ştiinţă
şi cercetătorilor, corporaţii, IMM şi infrastructura de afaceri etc.
Acest model de ecosistem poate fi realizat prin aprofundarea, extinderea şi completarea
sistematică şi radicală a politicilor de inovare tradiţionale, prin crearea de modele şi metode de
guvernanţă inovatoare şi colaborative. Pentru a garanta funcţionarea sistemului, trebuie efectuată o
revizuire completă şi monitorizarea continuă a metodelor, procedurilor şi realizărilor în cadrul diferitelor instituţii, precum şi a interacţiunii dintre acestea.

2.2. Experienţa Chinei
Dezvoltarea vertiginoasă a Chinei, care în 2010 a depăşit Japonia şi a devenit, după SUA, a doua
putere economico-financiară a lumii, vine să confirme importanţa inovaţiilor şi a proprietăţii intelectuale în economia cunoaşterii. Omenirea nu a mai cunoscut o dezvoltare atât de rapidă precum
cea pe care o are în prezent China. Economia acestei ţări este nu doar în creştere spectaculoasă, dar
şi într-o continuă schimbare şi diversificare de la producţia ieftină (low-cost) la cea impulsionată
de inovaţii. Există deja în China o scena vibrantă de inovare bazată pe cercetare şi dezvoltare: în
telecomunicaţii, supercomputere, ştiinţele vieţii, surse de energie regenerabilă non-combustibile şi
«tehnologiile verzi», în general.
Printre principalii factori ce au contribuit la fenomenul chinez se numără conştientizarea de
către guvernare a rolului esenţial al ştiinţei şi inovării tehnice pentru creşterea economică şi
crearea de locuri de muncă. Puţine ţări au lucrat cu atâta sârguinţă pentru a traduce o prioritate
politică în realitate. China produce mai mult de 700.000 de absolvenţi de inginerie în fiecare an. Cu
toate acestea, în unele zone, personalul adecvat este insuficient. Printr-un program masiv, China
încurajează studenţii să meargă la studii în străinătate. În 2010, peste 360.000 de studenţi chinezi
studiau în universităţile din afara ţării. La finalizarea studiilor, noii specialişti revin la muncă în China.
În ultimii 20 de ani, investiţiile în C&D au crescut mai mult de două ori – de la 0,73% din PIB în
1991 la 1,77% în 2011, planul fiind de a ajunge până în 2020 la 2,5%, media de astăzi pentru ţările din
Uniunea Europeană. În termeni absoluţi, având în vedere creşterea rapidă a PIB-ului Chinei, cifrele
sunt şi mai impresionante. Între anii 2000 şi 2010, volumul investiţiilor în C&D s-a mărit de 6,6 ori,
ajungând la 700 de miliarde de yuani în 2010 (84 de miliarde de euro). În acest ritm, conform aprecierii experţilor, China s-ar putea transforma în curând din cea mai mare fabrică din lume – în laboratorul principal pentru planetă105.
În consecinţă, precum arată ediţia Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale World Intellectual Property Indicators din 2013106, pentru prima dată, China s-a situat în fruntea clasamentului
pentru cele patru tipuri de obiecte de proprietate industrială (brevete, modele de utilitate, mărci,
desene şi modele industriale), atât după originea depunerilor (cereri depuse de solicitanţi din China)
cât şi după destinaţie (cerere depuse spre protecţie în China). Cererile de brevetare a invenţiilor, care
sunt principalul indicator al ritmului de inovare al economiei, sunt în creştere cu peste 26% pe an şi
au însumat un număr de 825136 în anul 2013, sau 32,1% din totalul mondial, depăşind SUA (22,3%)
şi Oficiul European de Brevete, a cărui cotă a scăzut la 5,8% din totalul mondial. La fel de impresionante sunt rezultatele pentru designul industrial şi mărci: în 2013 au fost depuse 742510 (53%) şi,
respectiv, 1.88 mln de cereri (26,7% din totalul mondial)107. Una din cauzele numărului mare de cereri
105 Georges Haour, Marc Laperrouza. CHINA - THE WORLD’S HOTBED OF INNOVATION IN THE 21ST CENTURY.
Disponibil: http://www.imd.org/research/challenges/china-the-worlds-hotbed-of-innovation-in-the-21stcentury-georges-haour-marc-laperrouza.cfm
106 World Intellectual Property Indicators – 2013. WIPO Economics & Statistics Series. Disponibil: http://www.
wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/941/wipo_pub_941_2013.pdf; http://www.
wipo.int/pressroom/en/articles/2014/article_0018.html
107 Datele OPI se referă la numărul total de desene și modele industriale și, respectiv, la numărul de clase
conținute în cererile depuse.
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ar putea fi şi faptul că multe instituţii oferă recompense monetare pentru depunerea cererilor de
brevet de către personal. Totodată, atunci când vine vorba de brevete, calitatea contează mai mult
decât cantitatea.
Evoluţia ecosistemului de inovare din China şi experienţa acesteia prezintă interes nu doar pentru ţările în curs de dezvoltare, dar şi pentru cele dezvoltate. Drept dovadă servesc studiile şi rapoartele realizate de OCDE, Comisia Europeană etc.108, 109
Reforma politică şi dezvoltarea sferei S&T a început în anul 1975 şi a evoluat în patru faze principale (Anexa 5), marcate de conferinţe naţionale de S&T (1978, 1985, 1995 şi 2006), la care au fost luate
decizii strategice109. Reforma politicii de S&T a adoptat o abordare incrementală, caracterizată printro înţelegere progresivă mai profundă a politicilor, transformare sistemică şi inovaţie instituţională.
Odată cu Conferinţa Naţională de S&T din 2006 şi adoptarea Planului strategic pe termen mediu şi
lung de dezvoltare a Ştiinţei şi Tehnologiei a început etapa recentă în construcţia sistemului naţional
de inovare.
La baza dezvoltării sistemului naţional inovaţional al Chinei stau următoarele documente de
politici:
• Planul pe termen mediu şi lung de dezvoltare a ştiinţei şi tehnologiei pentru 2006-2020
• Planurile cincinale de dezvoltare a ştiinţei şi tehnologiei (2006-2011, 2011-2015, 2016-2020)
• Ghiduri aprobate de Consiliul de Stat.
Principiile de bază ale Planului pe termen mediu şi de lungă durată de dezvoltare a Ştiinţei şi
Tehnologiei (ŞT) pentru 2006-2020 sunt următoarele:
− Inovaţii domestice – sporirea inovaţiilor originale, inovaţiilor integrate şi re-inovaţiilor bazate
pe asimilarea şi absorbţia tehnologiilor importate în scopul sporirii capacităţilor inovaţionale
naţionale;
− Salt în domenii prioritare – selectarea şi concentrarea eforturilor în domeniile cheie de
importanţă majoră pentru economia naţională, dezvoltarea societăţii şi securitatea naţională;
− Dezvoltare prioritară – dezvoltarea tehnologiilor avansate necesare pentru dezvoltarea
economică şi socială;
− Obţinerea poziţiei de lider în viitor – elaborarea unei viziuni privind distribuirea resurselor
pentru dezvoltarea tehnologiilor şi cercetărilor fundamentale care vor crea noi cereri ale
pieţei şi noi industrii care să contribuie la creşterea economică şi dezvoltarea socială.
În scopul distribuirii resurselor au fost identificate următoarele direcţii:
• Identificarea domeniilor prioritare – 11 domenii prioritare (energia, resursele acvatice şi minerale, mediul, agricultura, industria prelucrătoare, transportul, industria informaţiei şi serviciilor moderne, populaţia şi sănătatea, urbanizarea şi dezvoltarea urbană, securitatea publică,
apărarea naţională) şi 68 de direcţii prioritare;
• Implementarea unor proiecte majore cu obiective naţionale – 16 proiecte majore speciale;
• Promovarea tehnologiilor avansate şi cercetărilor fundamentale – 27 de tehnologii avansate
în 8 domenii (biotehnologie, tehnologia informaţiei, tehnologia materialelor noi, tehnologia
avansată a prelucrării, tehnologia energetică avansată, tehnologia marină, tehnologia laser,
tehnologia spaţială şi aviatică), 18 probleme ştiinţifice fundamentale prioritare;
• Aprofundarea reformei sistemului ŞT, creşterea investiţiilor, cultivarea talentelor, promovarea
sistemului naţional al inovării.
În cadrul Planului de dezvoltare a ŞT au fost elaborate 60 de documente de politici în diverse
domenii cuprinzând următoarele :
− Investiţii în C-D;
108 Innovation Ecosystem in China. 2014. DRAGON-STAR SUSTAINING TECHNOLOGY AND RESEARCH. European
Commission Framework Programme. Disponibil: http://www.dragon-star.eu/wp-content/uploads/2014/06/
D4.3_InnovationEcosysteminChina-STC.pdf
109 OECD REVIEWS OF INNOVATION POLICY: CHINA. OECD 2008. Disponibil: http://www.oecd.org/science/
inno/39177453.pdf
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−
−
−
−
−
−
−
−
−

Înlesniri fiscale;
Suport din partea sectorului financiar;
Procurări publice;
Importul, asimilarea, absorbţia, re-inovarea tehnologiilor;
Crearea şi protecţia drepturilor de PI;
Dezvoltarea resurselor umane;
Educarea şi promovarea ştiinţei;
Baza şi platforma pentru inovare;
Planificarea şi coordonarea.

Mai mult de 15 ministere şi organizaţii au fost implicate în emiterea acestor politici.
Obiectivele principale:
− Investiţiile în C-D să ajungă la 2% din PIB către 2010 şi 2,5% către 2020;
− ŞT şi inovarea să constituie 60% din creşterea PIB (în 2011 – a constituit circa 40%);
− Dependenţa de tehnologiile străine să fie redusă la mai puţin de 30% (în 2011 – a constituit
circa 41%);
− Încadrarea în top 5 mondial privind numărul de brevete acordate pentru invenţiile domestice
şi numărul de citări internaţionale a lucrărilor ştiinţifice (2009: brevete de invenţie acordate –
top 3, 2011: numărul de citări – top 6).
Actorii principali ai sistemului naţional al inovării
− Instituţiile de cercetare publice;
− Universităţile;
− Business-ul;
− Instituţiile guvernamentale din sfera ŞT, Inovare şi Dezvoltare economică;
− Instituţii de standardizare tehnologică;
− Agenţi de intermediere tehnologică (service provideri);
− Legislatori;
− Capitalul Venture;
− Administratori ai resurselor umane, etc.
Guvernarea sistemului de S&T, în care un rol central îi revine Ministerului Ştiinţei şi Tehnologiei
(MOST), are următoarele caracteristici importante:
◊ Grupul de coordonare al Consiliului de Stat pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Educaţie, care este un
mecanism la nivelul superior de coordonare, se întruneşte de la două până la patru ori pe an
pentru a rezolva problemele strategice.
◊ Un număr de agenţii la nivel ministerial – Comisia Naţională pentru Dezvoltare şi Reforma
(CNDR), Academia Chineză de Ştiinţe (CAS), Academia Chineză de Inginerie (CAE), ministerele
de resort sectoriale, cum ar fi Ministerul Educaţiei (MOE), Ministerul Industriei Informaţiei (MII)
şi Ministerul Agriculturii (MOA), precum şi Fundaţia Naţională a Ştiinţelor Naturii din China
(CFSN) – joacă un rol direct în elaborarea şi implementarea politicilor S&T şi inovare.
◊ O serie de alte agenţii ministeriale, în special Ministerul Finanţelor (MF) şi Ministerul Comerţului
(MOC) au o influenţă semnificativă asupra politicilor de S&T şi inovare şi punerea lor în aplicare, în timp ce altele, cum ar fi Ministerul de Personal (MOP) şi Oficiul de Stat de Proprietate
Intelectuală (SIPO), de asemenea, exercită, deşi oarecum indirect, o influenţă importantă.
Politica inovaţională: elementul cheie – promovarea unei culturi inovaţionale
− Învăţământul superior, Educaţia profesională şi tehnică, Perfecţionarea continuă – proiecte
educaţionale; Legea privind educaţia profesională; promovarea de către Ministerul Educaţiei
a politicii de perfecţionare a deprinderilor, sporirea capacităţii de inovare şi a posibilităţilor de
amplasare în câmpul muncii a studenţilor;
− Mobilitatea studenţilor, cercetătorilor, profesorilor – stimularea întoarcerii în ţară a studenţilor/
cercetătorilor prin programe de promovare a talentelor, încurajarea repartizării doctoranzilor,
postdoctoranzilor la întreprinderi, încurajarea circuitului liber al profesorilor, cercetătorilor şi
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tehnicienilor între universităţi şi întreprinderi;
− Popularizarea ştiinţei – promovarea ştiinţei în public, încurajarea studierii de către studenţi a
ştiinţelor fundamentale.
Crearea unei infrastructuri care să contribuie la inovare
◊ Încurajarea competiţiei:
− Tranziţie de la economia planificată la economia de piaţă.
◊ Infrastructura:
− Parcuri ştiinţifice universitare, Parcuri industriale înalt tehnologice, Incubatoare;
− Centre de transfer tehnologic, Centre de promovare a productivităţii.
◊ Mediu legal şi regulator:
− Perfecţionarea cadrului normativ legislativ în domeniul PI;
− Promovarea eticii academice;
− Legislaţie privind promovarea dezvoltării S&T, educaţiei, talentelor;
− Înlesniri fiscale pentru business-ul care investeşte intens în C-D.
◊ Suportul administrativ:
− Simplificarea procedurii de creare a start-up-urilor înalt tehnologice;
− Perfecţionarea guvernării ŞT şi învăţământului superior;
− Creşterea continuă a investiţiilor guvernamentale în toate sectoarele C-D.
◊ Finanţarea inovării
− Fonduri de capital Venture guvernamentale, private și străine.
Facilităţi fiscale pentru C-D
− rata redusă a taxei pe venit corporative de 15% pentru întreprinderi cu noi tehnologii înalte;
− superdeducţie de 150% pentru anumite cheltuieli;
− scutiri fiscale pentru întreprinderi din domeniul serviciilor tehnologice avansate;
− scutire/rambursare pentru taxa vamală şi taxa pe valoare adăugată pentru achiziţionarea
echipamentului pentru C-D;
− scutiri fiscale pentru transferuri de tehnologii.
Planul naţional de dezvoltare a talentelor pe termen mediu şi lung (2010-2020)
A fost lansat oficial la 6.06.2010 de către Preşedintele RPC Hu Jintao.
Planul prevede majorarea numărului de personal înalt calificat de la 114 milioane la 180 milioane în 2020 cu sporirea alocaţiilor din partea guvernului pentru resursele umane de la 10,75% din
PIB până la 15% în 2020. Principii de bază:
− transformarea Chinei în ţară creativă şi inovativă;
− atragerea capitalului uman;
− investiţii în educaţie şi cercetare-dezvoltare;
− sporirea cerinţelor pentru angajarea oficialilor;
− cultivarea talentelor în următoarele domenii:
1. Lideri politici şi oficiali;
2. Business antreprenori;
3. Tehnicieni profesionişti;
4. Lucrători înalt calificaţi în diferite industrii;
5. Lucrători calificaţi pentru sectorul rural şi agricol;
6. Lucrători sociali profesionişti.
− selectarea sectoarelor specifice cu necesităţi sporite în talente;
− stabilirea sectoarelor de C-D prioritare;
− cultivarea liderilor de business şi antreprenorilor;
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− lansarea programelor de atragere a talentelor;
− liberalizarea politicii de schimb de talente;
− elaborarea politicii de management al talentelor şi crearea unor zone de reformă.

2.3. Experienţa Republicii Singapore
Pentru ţările cu economii emergente este foarte relevantă experienţa Republicii Singapore,
care în urmă cu 50 de ani era o săracă colonie engleză, fără resurse naturale, care a ajuns astăzi să
depăşească la nivelul PIB pe cap de locuitor (54.000 dolari) Germania şi Statele Unite ale Americii. În
conformitate cu „Indicele Global al Inovării 2013”, Singapore se plasează pe locul 7 în top 10 lideri ai
inovaţiilor.
Sunt trei considerente ale succesului social si economic al tarii:
◊ Guvernare eficienta şi educaţie pragmatica bazata de creativitate si inovare.
◊ Înclinaţia spre munca a societăţii ca mentalitate colectiva.
◊ Reactivitate la condiţiile externe si înţelegerea trendurilor globale.
Un rol definitoriu îl are sistemul de educaţie singaporez, considerat unul dintre cele mai bune
din lume. Acesta este centralizat, integrat cu mediul privat, coerent, bine finanţat, flexibil şi condus
de experţi.
Dezvoltarea sistemului naţional al inovării cuprinde 4 faze:
1. Faza de preluare/copiere/absorbţie („take-off ”) industrială (1961 - mijl. aa. 1970) – dependenţa
înaltă de transferul de tehnologii de la corporaţiile multinaţionale (CMN).
2. Dezvoltarea tehnologică locală (mijl.aa.1970 – sf.aa.1980) – creşterea rapidă a capacităţilor
tehnologice locale.
3. Expansiunea C-D aplicative (sf.aa.1980 - sf.aa.1990) – expansiunea activităţilor de C-D
aplicativă de către CMN din Singapore şi dezvoltarea noilor instituţii publice de C-D menite
să suporte activităţile de inovare a produselor şi proceselor CMN.
4. Direcţionarea spre antreprenoriatul înalt tehnologic şi C-D fundamentală (sf.aa.1990 –
prezent) – dezvoltarea capacităţilor tehnologice inovaţionale indigene, crearea start-upurilor înalt tehnologice locale, orientarea spre C-D fundamentală, dezvoltarea noilor industrii
bazate pe ştiinţă, în special în domeniul ştiinţelor naturale.
În anul 1990 a fost creat Consiliul Naţional de Ştiinţă şi Tehnologie.
În 1990-2000 – au fost adoptate I şi al II Planuri Tehnologice Naţionale cincinale, iar
În 2001-2005 - al III Plan Naţional pentru ştiinţă şi Tehnologie.
În 2006 a fost creat Fondului Naţional pentru Cercetare, pentru intensificarea acordării fondurilor
publice pentru C-D strategică pe termen lung.
Activităţile care au influenţat inovarea
◊ Investiţii în cunoştinţe:
− sporirea intensităţii investiţiilor în activitatea de C-D în sectoarele public şi privat, rolul
primordial revenind iniţial CMN, cu apariţia ulterior a companiilor susţinute de Guvern în
domeniile industriilor înalt tehnologice, stabilite de către acesta drept strategice;
− sporirea competenţelor – promovarea de către Guvern a dezvoltării forţei de muncă industrial relevante prin crearea instituţiilor de perfecţionare profesională şi tehnică, dezvoltarea tehnicienilor şi inginerilor avansaţi, promovarea studiilor în universităţi tehnologice.
◊ Factori dictaţi de cerere:
− stimularea CMN străine pentru crearea noilor pieţe conform cererilor, promovarea programelor de investiţii directe din partea străinilor, în special în domeniile electronică/tehnologia informaţiei şi comunicării (TIC) şi farmaceutică/ştiinţele naturii;
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− promovarea de către Guvern a difuziei domestice a noilor tehnologii, în special promovarea utilizării TIC şi tehnologiilor avansate de producere.
◊ Servicii de suport pentru firme inovatoare:
− crearea parcurilor ştiinţifice, incubatoarelor;
− asigurarea capitalului de risc pentru activităţile de comercializare a tehnologiilor;
− susţinerea capitalului venture prin scutiri fiscale şi programe de asistenţă financiară;
− oferirea unui şir larg de servicii de consultanţă, de ex. Consiliul de Dezvoltare Economică
– agenţie de promovare a investiţiilor străine directe.
◊ Politica inovaţională viitoare:
1. Intensificarea investiţiilor în C-D (către 2015 se planifică de a spori alocările pentru C-D
până la 3,5% din PIB);
2. Orientarea preferenţială spre cercetările fundamentale;
3. Perfecţionarea mecanismelor de finanţare a comercializării tehnologiilor instituţiilor de
cercetare publice şi universităţilor (adaptarea schemelor de succes similare: Programul de
cercetare inovaţională pentru micul business din SUA, sistemul de incubatoare din Israel,
programe de C-D colaborative din Finlanda, programe pentru consorţii de C-D ale Institutului de cercetare industrial tehnologic din Taiwan);
4. Fortificarea capacităţilor de evaluare a politicii privind ştiinţa şi tehnologia;
5. Promovarea cooperării internaţionale în C-D şi interconectarea ştiinţei şi tehnologiei.

2.4. Experienţa Japoniei
Japonia este a treia economie a lumii, după SUA şi China, ca mărime a PIB calculat conform
parităţii puterii de cumpărare. Fiind o ţară săracă în resurse naturale, succesele Japoniei se datorează
în cea mai mare parte capitalului uman şi intelectual, tehnologiilor de vârf şi inovaţiilor în toate
sferele socio-economice.
Nicio ţară nu a realizat ce a realizat economia Japoniei în perioada de după Cel de-al Doilea
Război Mondial. Progresul economic al Japoniei în ultimele decenii a fost numit, pe bună dreptate,
“Miracolul economic japonez”. Se consideră că patru factori majori au asigurat succesul Japoniei:
− rate foarte mari de economisire şi investire;
− forţă de muncă foarte bine antrenată;
− absorbţia rapidă şi utilizarea efectivă a tehnologiei, în mare parte importată;
− politica guvernamentală pro-creştere.
Japonia a adoptat cele mai avansate tehnologii industriale din lume. Prin importarea tehnologiei ei nu erau obligaţi să o dezvolte pe cont propriu, doar o îmbunătăţeau şi până recent Japonia
a acordat o parte foarte mică din venitul ei pentru cercetare şi dezvoltare. Eficienţa acestei strategii
tehnico-ştiinţifice a fost estimată la aproximativ 400%, în general și până la 1800% în unele domenii
ale industriei110.
Principiile de bază ale politicii de creare a condiţiilor favorabile de stimulare a activităţii
inovaţionale sunt următoarele:
1. Suportul financiar al domeniilor industriale prioritare prin subsidii şi credite ieftine, acordate
de structuri financiare de stat prin Banca japoneză de dezvoltare şi Banca japoneză de export-import.
2. Repartizarea preferenţială a valutei străine în favoarea domeniilor prioritare pentru favorizarea importului tehnologiilor şi echipamentului necesar.
3. Stimularea importului celor mai noi tehnologii străine şi cooperarea tehnică a companiilor
japoneze cu companiile străine.
4. Protecţia domeniilor în apariţie prin stabilirea unor taxe de import majore şi a barierelor netarifare.
110 http://alalutic.blog.com/2009/10/26/miracolul-economic-japonez/
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5. Sistem special de amortizare accelerată pentru echipamentul importat, ceea ce micşorează
impozitarea firmelor japoneze şi permite sporirea investiţiilor de capital în noi întreprinderi
industriale şi proiecte.
6. Sistem uncal de dirijare administrativă de stat a concurenţei prin dreptul statului de a reglementa nivelul riscului, legat de concurenţă, prin organizarea de fuziuni, reglementarea
volumelor de producere şi investiţii de capital.
În Japonia există circa 300 de centre de stat şi private de monitorizare a proceselor inovaţionale
şi prognozare a acestora.
Direcţiile de bază de stimulare a inovării şi activităţii ştiinţifico-inovaţionale din partea statului sunt:
− finanţarea companiilor private de C-D cu acordarea de comenzi de stat;
− finanţarea C-D din diverse fonduri;
− înlesniri sau scutiri la impozitarea activităţii de C-D şi producere în domenii prioritare;
− dotarea de către stat a companiilor industriale mari pentru procurarea licenţelor de utilizare
a know-how;
− creditarea preferenţială a C-D de perspectivă;
− naţionalizarea unor domenii industriale cu transmiterea lor în proprietate privată după atingerea unei stabilităţi financiare;
− protecţia producătorului autohton;
− crearea condiţiilor pentru transferul de noi tehnologii din străinătate;
− importul de capital în industria japoneză amplasată pe teritoriul ţării;
− atragerea surselor de finanţare extrabugetară a C-D;
− coordonarea programului investiţional de stat cu interesele industriei naţionale.
Guvernul finanţează 20% din investiţiile în inovare, 80% revin sectorului privat, iar finanţarea C-D
constituie 3,5% din PIB.
Totodată, Guvernul promovează o politică protecţionistă de susţinere a pieţei interne şi a
direcţiilor prioritare a progresului tehnico-ştiinţific.
Ministerul economiei, comerţului şi industriei are o funcţie centralizată de elaborare a direcţiilor
strategice de dezvoltare şi finanţare pe termen lung a programelor naţionale de cercetări ştiinţifice,
coordonarea strategiei antreprenoriale naţionale şi private, cooperarea companiilor private şi de stat.

2.5. Experienţa Republicii Coreea
Republica Coreea, la fel ca Japonia şi Singapore, după Al Doilea Război Mondial, a înregistrat
o dezvoltare economică spectaculoasă, ajungând printre primele economii ale lumii şi unul dintre
miracolele asiatice.
În dezvoltarea sa economică Coreea, utilizând practicile Japoniei, s-a bazat iniţial pe importul
tehnologiilor străine şi dezvoltarea capacităţii absorbtive de asimilare şi perfecţionare a tehnologiilor transferate. Ea a renunţat la investiţiile străine directe şi s-a axat pe astfel de metode ca ingineria
inversă, producerea echipamentului original, licenţierea tehnologiei din străinătate. Au fost folosite
credite de lungă durată pentru finanţarea investiţiilor în industrie şi importul masiv al mijloacelor de
producere şi al uzinelor construite „la cheie”.
Următorul pas a fost construirea capacităţilor de cercetare şi dezvoltare locale, fiind lansat din
1982 un Program Naţional de C-D în vederea promovării activităţilor private de C-D, favorizând
crearea unor firme private mari numite „chaebol”111. Altă direcţie importantă a fost investiţia masivă
în educaţie şi dezvoltarea resurselor umane. Creşterea masivă a investiţiilor în C-D a contribuit
111 ”Chaebol” este o formă sud-coreeană de conglomerat de afaceri. Ele sunt de regulă corporații multinaționale
globale care dețin numeroase companii internaționale, controlate de un președinte care are putere asupra
tuturor operațiunilor. Termenul este adesea utilizat într-un context similar cu cel al cuvântului englezesc
“conglomerat”.
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la creşterea ritmurilor de brevetare a invenţiilor cu 24% pe an, precum şi la creşterea numărului de
publicaţii ştiinţifice în reviste academice internaţional recunoscute.
Organul principal responsabil pentru trasarea direcţiilor de politici în Ş-T şi a investiţiilor
guvernamentale în C-D este Comisia Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie (CNŞT), reorganizată în
2011 din Consiliul Naţional de Ştiinţă şi Tehnologie. Tot în 2011 a fost creat Consiliul de Management al Proprietăţii Intelectuale în susţinerea CNŞT şi elaborarea strategiei naţionale de PI. Consiliul este condus de Prim-ministru şi este responsabil pentru facilitarea creării, protecţiei şi utilizării
proprietăţii intelectuale şi elaborarea recomandărilor pentru CNŞT privind bugetul şi programele de
C-D axate pe PI.
Printre măsurile întreprinse de Guvern în domeniul politicii inovaţionale pot fi menţionate:
− susţinerea dezvoltării C-D creative în domeniul tehnologiilor convergente din TI, biotehnologii, nanotehnologii în vederea creării şi comercializării unor tehnologii originale;
− sporirea investiţiilor în domeniile ştiinţelor de bază şi fundamentale în vederea dezvoltării
ştiinţelor de bază legate de business şi educării unor resurse umane creative talentate în domeniile Ş-T, promovării transferului tehnologic şi a comercializării.
Principalele iniţiative de politici în domeniul inovării:
1. Promovarea dezvoltării clusterelor industriale regionale specifice. Acestea cuprind aproximativ 4 industrii strategic importante în fiecare regiune care erau susţinute de Guvern la
nivel naţional şi local. Crearea consiliilor regionale de inovare pentru acordarea de ajutor în
dezvoltarea acestor clustere.
2. Crearea unui mediu favorabil pentru antreprenoriat şi inovare. Prevede crearea unui mediu
de afaceri care să încurajeze apariţia de noi afaceri şi să ofere un sistem legal stabil şi transparent, care include calitatea vieţii, accesul la finanţare, servicii de suport al businessului,
forţă de muncă flexibilă, educaţie şi instruire, mai multe centre de C-D.
3. Sporirea procesului de instruire colectivă în cadrul sistemului inovativ. Aceasta include
strategii de înlăturare a obstacolelor legale şi regulatorii de cooperare inter-firme, stimularea cercetărilor colaborative între industrie şi universităţi, acces sporit la servicii profesionale.
4. Sporirea capitalului social prin implicarea organizaţiilor nonguvernamentale, forumuri,
conferinţe, seminare.
5. Promovarea cooperării locale şi globale, prin schimb transfrontalier de cunoştinţe pentru
educare, cercetare şi colaborare industrială.
Iniţiativele menţionate au contribuit la sporirea ratei cheltuielilor pentru C-D suportate de sectorul privat până la 80%, a investiţiilor în C-D până la 3,74% din PIB, obiectivul fiind de a atinge
5%. Guvernul a promovat intens sporirea numărului de Oficii de licenţiere a tehnologiilor de pe
lângă universităţi şi instituţii de cercetare susţinute de Guvern, parcurilor tehnologice, clusterelor
regionale, companiilor universitare şi de cercetare, de transfer de tehnologii şi comercializare, sporirea investiţiilor naţionale din partea Guvernului şi sectorului privat în C-D orientată spre sporirea
bunăstării şi satisfacerea cerinţelor sociale, precum şi aplicarea diverselor înlesniri fiscale şi a sistemului comenzilor de stat în vederea dezvoltării IMM.

2.6. Experienţa Marii Britanii
Marea Britanie se clasează pe a doua poziţie în „Indicele Global al Inovării 2013”, fiind una din
cele mai dezvoltate economii ale lumii. Dezvoltarea inovaţională a ţării este o prioritate absolută a
Guvernului. Inovaţia a fost întotdeauna unul dintre punctele forte ale Marii Britanii şi este un factor
vital în asigurarea prosperităţii economice.
Marea Britanie are una dintre cele mai importante baze de cercetare, o capacitate remarcabilă
de C-D, un nivel ridicat de investiţii străine şi o colaborare internaţională considerabilă. Conform
Forumului Economic Mondial, Marea Britanie ocupă locul al doilea în lume în ceea ce priveşte co-
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laborarea între universităţi şi industrie, după Elveţia. În Strategia Guvernului britanic privind inovaţia
şi direcţiile de acţiune urmărite prin programe, Innovation nation (2008)112, este documentul oficial (white paper) care cuprinde toată politica guvernamentală referitoare la inovaţie: rolul statului,
inovaţia în mediul de afaceri, în ştiinţă şi cercetare, în sectorul public, cooperarea internaţională.
În decembrie 2011 a fost publicată Strategia de inovare şi cercetare pentru creştere (IRS)113,
acompaniată de o analiză economică, care stabileşte priorităţile Guvernului pentru îmbunătăţirea
climatului şi performanţelor inovaţionale şi de cercetare ale Marii Britanii.
Instituţiile ecosistemului de inovare din Marea Britanie au o reputaţie la nivel mondial. IRS a
subliniat necesitatea de a maximiza valoarea economiei bazate pe cunoaştere din Marea Britanie.
Reţeaua instituţională relevantă include 2 categorii de instituţii114:
◊ guvernamentale, cu rolul de formulare de politici şi programe:
− Unitatea de strategii a Cabinetului (Cabinet Office – Strategy Unit) şi
− Ministerul pentru Inovaţie, Universităţi şi Calificări (Department for Innovation, Universities and Skills – DIUS);
◊ ministere sau agenţii implicate în derularea programelor respective:
− Fondul Naţional pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Arte (National Endownment for Science,
Technology, and Arts - NESTA),
− Departamentul pentru Inovaţii în Afaceri şi Calificări (Department for Business Innovation
& Skills);
− IPO - Oficiul de Proprietate Intelectuală;
− Innovate UK (noua denumire a Technology Strategy Board), fondul ce sprijină şi conectează
întreprinderile inovatoare pentru accelerarea creşterii economice durabile;
− Consiliul Proiectare (Design), Consiliul Arte şi Cercetări Umanistice (AHRC) şi Consiliul de
Cercetare Economica si Sociala (ESRC) lucrează împreună pentru a modela proiectarea
cercetărilor viitoare.
− Consiliul de Cercetare Inginerie şi Ştiinţe Fizice (EPSRC) finanţează cercetarea şi formarea
postuniversitară în inginerie şi ştiinţele fizice la universităţi şi alte organizaţii din Marea
Britanie.
− HM Treasury - Ministerul economic şi financiar al guvernului, menţine controlul asupra
cheltuielilor publice, stabilind direcţia politicii economice şi a muncii din Marea Britanie
pentru a obţine o creştere economică puternică şi durabilă.
− British Private Equity & Venture Capital Association (BVCA), X este organul/corpul de industrie şi promotor de politici publice pentru investiţiile de capital şi industria capitalului
venture în Marea Britanie etc.
Pentru susţinerea activităţilor de inovare în Marea Britanie funcţionează un şir de alte instituţii:
Centrele de Inovaţii şi Cunoaştere (IKCs), conduse de o instituţie academică şi finanţate pentru
cel puţin cinci ani, fiind destinate pentru a accelera comercializarea realizărilor ştiinţifice de clasă
mondială şi tehnologiilor emergente în noi produse, procese sau servicii.
Centrele Catapult - o punte între mediul academic şi cel de afaceri pentru a sprijini comercializarea de noi tehnologii.
Dacă să ne referim la stimularea activităţii inovaţionale prin mecanismele oferite de sistemul de
PI, trebuie de menţionat că din aprilie 2013 a intrat în vigoare o schemă de scutiri a taxei corporative
112 Innovation nation. Department for Innovation, Universities and Skills. March 2008. Disponibil: https://
www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/238751/7345.pdf
113 Innovation and Research Strategy for Growth. December 2011. Disponibil: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/32450/11-1387-innovation-and-research-strategyfor-growth.pdf
114 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/34805/12-p188-annualinnovation-report-2012.pdf
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numită “Patent Box”. Schema permite companiilor de a beneficia de rate scăzute ale taxei corporative pentru profitul obţinut din brevete, certificate suplimentare de protecţie, date de protecţie
regulatorii şi drepturile asupra soiurilor de plante.
Acordarea scutirilor va fi eşalonată pe parcursul unei perioade de 4 ani, începând din aprilie
2013, astfel rata minimă de 10% va fi aplicată din aprilie 2017.
Schema propusă este focusată mai mult pe brevete decât pe alte forme de proprietate
intelectuală, deoarece ele au o legătură strânsă cu C-D şi producerea înalt tehnologică fiind folosite
de către companiile inovative din Marea Britanie pentru dezvoltarea unor noi produse inovative
brevetate.
Scopul este de a încuraja companiile să creeze locuri de muncă performante asociate cu dezvoltarea, producerea şi exploatarea brevetelor în Marea Britanie în vederea menţinerii poziţiei de
lider mondial în domeniul tehnologiilor brevetate.
Beneficiari ai Patent box pot fi titularii de brevete sau posesorii de licenţe exclusive asupra brevetelor, care sunt implicaţi în crearea şi utilizarea acestora, în special cei care au contribuit la crearea
invenţiei brevetate şi dezvoltarea acesteia, precum şi a oricărui produs sau procedeu ce încorporează
invenţia brevetată.
Schema propusă va fi aplicată după obţinerea brevetului pentru profitul obţinut în perioada
dintre depunerea cererii şi obţinerea brevetului, dar care nu va depăşi 6 ani. Se ia în consideraţie doar
profitul obţinut din:
−
−
−
−
−

comercializarea produsului brevetat sau a produselor care încorporează invenţia brevetată;
licenţierea drepturilor ce decurg din brevet;
vinderea drepturilor asupra brevetului;
venituri provenite din încălcarea drepturilor brevetului;
venituri provenite din servicii bazate pe mijloace brevetate.

2.7. Experienţa SUA
Este larg acceptat faptul că Statele Unite au cea mai mare rată de inovare din lume. Un rol important în această privinţă îl joacă piaţa americană, foarte favorabilă pentru extinderea întreprinderilor. Dar un rol foarte important în sprijinirea inovării îl joacă şi guvernul american. Pe parcursul războiului rece au crescut investiţiile federale în domenii precum cercetare şi dezvoltare. Aceste
iniţiative au favorizat comercializarea noilor tehnologii, ca ulterior să atragă investiţii private spre
dezvoltarea tehnologiilor civile cu largi aplicaţii comerciale. Un element important în condiţionarea
acestor iniţiative îl are Agenţia pentru Proiecte de Cercetare Avansate pentru Apărare (DARPA - Defence Advanced Research Projects Agency), cu un buget de 3 miliarde de dolari pe an dedicaţi proiectelor riscante. Fondurile federale pentru întreprinderi şi instituţii academice sunt alocate de către
agenţii guvernamentale precum Departamentul de Energie, Departamentul de apărare şi Institutul
Naţional pentru Sănătate, ultimul are un buget de 32 miliarde de dolari şi este cea mai mare agenţie
civilă.
Pe parcursul ultimelor decenii, competiţia sporită de dinafară a indus un trend de decentralizare a programelor ce vizează inovarea. Aceste programe subvenţionează şi promovează proiectele
comune de cercetare şi colaborările internaţionale între universităţile americane şi laboratoare de
peste hotare. Astfel de exemple de programe, cu finanţare privată, sunt Centrul Naţional pentru Ingineria de Producţie, Consorţiul pentru Cercetarea Semiconductorilor SEMATECH, Programul pentru
Tehnologie Avansată a departamentului de Comerţ sau Centrele de Cercetare a Fundaţiei Naţionale
pentru Ştiinţă.
Şi finanţările publice sunt utilizate eficient de către guvernul american. Astfel, Programul pentru
Cercetare Inovativă a Micilor Întreprinderi impune ca agenţiile guvernamentale cu bugete ridicate
să folosească 2,5% din fondurile lor pentru a sprijini iniţiative ale micului business. Alte iniţiative
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au fost reducerea restricţiilor anti-trusturi şi îmbunătăţirea sistemului de protecţie a proprietăţii intelectuale.
Actualmente, sistemul de inovare american are câteva elemente foarte puternice, în special în
privinţa programelor guvernamentale integrate care sprijină cercetarea şi lucrul conceptual, dar şi
susţin micile întreprinderi. Fondurile publice sunt, de asemenea, la dispoziţia universităţilor şi întreprinderilor pentru proiecte de cercetare pe termen lung, şi aceste programe au jucat un rol important în dezvoltarea şi comercializarea inovaţiilor precum telecomunicaţiile sau internetul, iar aceste
fonduri sunt strâns legate de colaborări internaţionale.
Astfel, o bază excepţională de universităţi şi centre de cercetare sprijinită de agenţii precum
Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă asigură comercializarea inovaţiilor. Statele Unite, pe lângă aceste
lucruri, investesc activ în transferul de tehnologie şi capacitatea de exploatare a universităţilor,
cu scopul de a uşura comercializarea inovaţiilor. Companiile mari precum IBM, Boeing sau Pfizer
reprezintă clienţi importanţi pentru centrele de inovare şi acestea au avut un impact simţitor asupra
creşterii productivităţii SUA în anii 1990.
Un alt factor ce favorizează inovaţia este cultura antreprenorială dinamică, toleranţa faţă de
eşec, în clustere importante precum Silicon Valley, Boston, Austin sau Carolina de Nord. Amalgamul
de business-angels, capital de risc şi alte forme de investiţii publice sau private fac în aşa fel încât pe
piaţa americană companiile noi şi start-up-urile joacă un rol foarte important şi unic în comparaţie
cu alte ţări majore din punct de vedere economic.
Programul guvernamental pentru susţinerea micilor întreprinderi SBIC a contribuit la ridicarea unor companii importante precum Costco, Amgen, Apple, Intel etc. În 2009, Preşedintele
SUA a anunţat o Strategie pentru Inovare Americană, o strategie de dezvoltare care canalizează
subvenţionarea în activităţi de stimulare.

2.8. Experienţa Franţei
Franţa este o ţară economic dezvoltată, ocupând locurile 20 şi 23 în clasamentele Indicele Global
al Inovării 2013 şi, corespunzător, Indicele Global al Competitivităţii 2013-2014. Franţa se remarcă
prin atenţia ce o acordă creării întreprinderilor inovative şi rezultatele atinse.
În Franţa, circa o jumătate de milion de întreprinderi sunt create anual, însă nu exista date statistice consolidate care să ilustreze câte dintre acestea sunt inovative sau să ofere alte informaţii.
Conform celor 3 estimări existente conduse de OSEO, INPI şi AFIC115, numărul acestora ar fi de 10 mii
de întreprinderi inovative, având 740 000 de persoane şi o cifră de afaceri de 200 miliarde de euro116.
De vreo 20 de ani, numeroase şcoli de ingineri sau de management franceze au dezvoltat programe de formare care au inclus rolul antreprenoriatului şi al inovării în programul de studiu.
Administraţiile publice de asemenea au susţinut acţiuni ce vizează sensibilizarea şi oferirea unei
instruiri în domeniul antreprenoriatului pentru tineri. În numeroase universităţi au fost dezvoltate
filiere structurate pe crearea întreprinderilor şi pe antreprenoriat.
În 2001, a fost creat un Observator al practicilor pedagogice în antreprenoriat (OPPE).
Membrii fondatori ai OPPE sunt:
− Ministerul Tineretului, Educaţiei Naţionale şi Cercetării,
− Ministerul Economiei, Finanţelor şi Industriei,
− Agenţia pentru crearea de întreprinderi,
− Academia de Antreprenoriat,
115 OSEO - este o companie privata cu delegare de servicii publice, care sprijină IMM franceze pentru ocuparea
forței de muncă și creștere economică: inovații, investiții etc.; INPI – Institutul National de Proprietate Industriala; AFIC - Asociația franceză a Investitorilor pentru creștere.
116 Examens de l’OCDE des politiques d’innovation: France 2014. L’entrepreneuriat innovant en France. http://
www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/examens-de-l-ocde-despolitiques-d-innovation-france-2014/l-entrepreneuriat-innovant-en-france_9789264214019-10-fr#page5
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La care s-au asociat:
− Conferinţa preşedinţilor de universităţi,
− Conferinţa şcolilor de formare inginerească,
− Asambleea Camerelor Franceze de Comerţ şi Industrie.
Scopul OPPE constă în promovarea şi dezvoltarea antreprenoriatului în sistemul de învăţământ.
Priorităţile OPPE sunt următoarele:
− Lansarea unei campanii naţionale de promovare a antreprenoriatului.
− Identificarea şi împărtăşirea iniţiativelor.
− Organizarea unui concurs naţional pentru cele mai bune proiecte educaţionale.
− Încorporarea tematicii referitoare la crearea de întreprinderi în metodele de predare existente.
− Sprijinirea cadrelor didactice prin formare şi sensibilizare.
Predarea şi studiul antreprenoriatului în învăţământul superior, de unde provin 94% din creatorii
de întreprinderi inovative, este fundamentală.
Doar 30% dintre antreprenorii francezi consideră că au beneficiat de un program de promovare
a antreprenoriatului în timpul studiilor superioare, contra 62% în SUA, 70% în Brazilia, 64% în Canada
şi 50% în Germania.
Pentru a asigura pregătirea şi recalificarea cadrelor, la 24 noiembrie 2009 a fost adoptată Legea
referitoare la orientarea şi formarea profesională pe tot parcursul vieţii.
IMM beneficiază de câţiva ani de un interes reînnoit. În Franţa în ultimii ani au fost puse în aplicare diverse măsuri de susţinere a inovării şi a exportului. Un studiu efectuat de către CGPME şi
KPMG117 evidenţiază rolul IMM în crearea de locuri de muncă, în special locurilor de muncă calificate
şi dorinţa lor de a inova.
Cheltuieli de cercetare şi dezvoltare în PIB s-au ridicat la 2,26% în 2010, sub ţinta de 3% stabilită
de către Uniunea Europeană pentru 2020, dar peste nivelul mediu actual al Uniunii Europene (27 de
ţări), care a fost de 2% în 2010. Investiţiile în C-D sunt foarte diferite în Europa. Suedia şi Finlanda sunt
lideri la nivel mondial, fiind urmate de Danemarca, Germania, Austria şi Franţa.
În timp ce marile companii investesc în industriile grele, IMM sunt mai inovatoare în sectorul
serviciilor. Din motive de reducere a costurilor, IMM sunt mult mai dispuse să externalizeze activităţile lor de cercetare și dezvoltare: 16% din bugetul total pentru C-D în 2009 provin de la IMM, faţă de
11% în 2005.
IMM franceze au integrat PI în procesul de inovare. În pofida numărului stabil de cereri pentru
brevete (aproximativ 20%) în 1999 și 2010, IMM reprezintă mai mult de jumătate dintre solicitanţii
de brevete – persoane juridice franceze. Creșterea numărului de brevete a fost, în schimb, realizată
de către sectorul academic decât de IMM.
Evoluţia mediului pentru susţinerea inovării:
Crearea și dezvoltarea de clustere :
Înfiinţată in anul 2005, politica de clustere (Pôle de compétitivité)118 are drept scop de a consolida competitivitatea economiei franceze și de a dezvolta creștere economică și locuri de muncă.
Încurajează abordările de parteneriate între trei actori-cheie ai inovării: companii, instituţii de cercetare și organizaţii de formare, în jurul unei strategii comune pe o temă și un anumit teritoriu. În
2005, în Franţa au fost aprobate 67 de clustere. În 2011, existau 71 de clustere. Ele au contribuit la
117 Panorama de l’évolution des PME depuis 10 ans. CGPME et KPMG. Disponibil: https://www.kpmg.com/FR/
fr/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Evolution-des-PME-depuis-10ans-2012.pdf
118 Un cluster (Pôle de compétitivité) este definit ca o combinație, într-un anumit spațiu geografic, de întreprinderi, centre de formare și unități de cercetare publice sau private angajate într-un parteneriat conceput pentru a genera sinergii în cadrul proiectelor inovatoare comune. Acest parteneriat trebuie să găsească masa
critică pentru a obține competitivitate, dar, de asemenea, vizibilitate internațională.
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apariţia a mai mult de 1000 de proiecte de colaborare de C-D sprijinite financiar de stat, prin apeluri
la proiectele Fondului Unic Interministerial (FUI), precum și de către autorităţile locale.
IMM constituie tipologia celor mai multe companii din aceste clustere. Aproximativ 60% din proiectele aprobate implica cel puţin un IMM, iar 31% din proiectele aprobate sunt susţinute de un IMM.
Măsuri fiscale pentru a promova competitivitatea companiilor din Franţa, cum ar fi:
Creditul fiscal cercetare (CIR), care este un instrument indispensabil pentru atragerea finanţelor
în Cercetare & Dezvoltare.
Se estimează că în 2008, CIR a redus costul mediu de cercetare şi dezvoltare cu mai mult de 47%. În
plus, această reducere este uşor mai importantă pentru IMM (-48%) decât pentru firmele mari (-45%).
Această măsură, introdusă în 1983, a fost modificată prin legile Finanţelor în anii 2004, 2008 şi
2011, îşi propune să încurajeze dezvoltarea şi competitivitatea întreprinderilor inovatoare, permiţând
o reducere fiscală de 30% din cheltuielile pentru cercetare şi dezvoltare.
Numărul de IMM beneficiare de CIR a crescut cu 105,3% între 2005 şi 2009, cu o creştere de
62% între 2007 şi 2008, în timp ce creşterea anuală înainte de 2007 a fost de doar 14%. Suma totală
alocată tuturor IMM a crescut cu 120,5%, între 2005 şi 2009.
Cu toate acestea, suma medie primită de IMM a crescut cu numai 8%, în timp ce valoarea medie
primită de întreprinderile mari a crescut cu 277,4%.
Finanţarea inovării este facilitată prin acţiunea serviciului public OSEO, care, în virtutea misiunii
sale de a sprijini inovarea, este principalul punct de contact pentru IMM, prin co-finanţare și care
însoţește proiectele lor de inovare. OSEO gestionează, de asemenea, în numele statului, programul
FUI, care finanţează proiectele de clustere. În 2011, OSEO a sprijinit 84.000 de companii. Acestea au
obţinut finanţări publice și private de 31 miliarde de euro.
Implementarea dispozitivelor de încurajare a inovării în IMM aduce rezultate: numărul de beneficiari ai statutului de Tânără Companie Inovatoare s-a dublat de la adoptarea acestuia, în 2004, de la
1300 la peste 2600 în 2010.
Printre alte dispozitive de sprijin a inovării în IMM se numără și Fondul Naţional de pornire CDC
Entreprises sau dispozitivul CIFRE (Conventions Industrielles de Formation par la Recherche), care
subvenţionează orice companie ce angajeaza un doctorand pentru a-l plasa în centrul unei colaborări de cercetare cu un laborator de stat.
În 1999, Legea Allègre privind inovarea și cercetarea119 a încurajat apropierea între profesori
și cercetători cu mediul de afaceri. În 2009, aproximativ 60% din angajatorii IMM din companiile de
C-D erau cercetători corporativi, ceea ce reprezintă o creștere de 10 puncte în patru ani.
În ultimii zece ani în Franţa s-a creat un veritabil ecosistem de inovare. Diferiţii actori ce-l constituie au contribuit la dezvoltarea inovării în IMM prin diverse iniţiative, spre exemplu:
• Agenţiile de inovare regionale şi Camerele Regionale de Comerţ şi Industrie (CRCI) facilitează
accesul la finanţare şi consiliază deţinătorii proiectelor inovatoare.
• Reţelele de iniţiative precum asociaţia Retis care deservește mai mult de 13.000 de întreprinderi inovatoare sau InnoTech, programul de reţea Entreprendre pentru companiile tehnologice.
• Concursuri, cum ar fi Tremplin Enterprises (ESSEC/Senat) sau concursul naţional pentru suport în crearea companiilor de tehnologii inovatoare (MESR/OSEO).
119 Legea cu privire la inovare și cercetare din 12 iulie 1999, numită “legea Allègre “ are trei obiective principale:
sprijinirea creării întreprinderilor inovatoare, transferul rezultatelor cercetărilor publice către întreprinderi și
mobilitatea cercetătorilor între cercetarea publică și întreprinderi. Legea cu privire la inovare și cercetare din
12 iulie 1999 este acum codificată în L531-1 și următoarele din Codul cercetării.
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Conform statisticii disponibile, inovarea şi climatul inovativ în Franţa sunt la un nivel comparabil
cu cel din alte state. Favorizarea inovării a devenit o prioritate a politicilor franceze şi acţiuni concrete
au început să fie conduse în vederea simplificării procedurilor administrative şi crearea unui mediu
fiscal persuasiv pentru întreprinderi.
Principalii factori limitanţi identificaţi au fost:
◊ Insuficienţa de capital (interpretarea căreia ar trebui să fie nuanţată);
◊ Ansamblul condiţiilor cadrului administrativ: efecte în materie de legislaţie, fiscalitate, acces
la anumite scheme de susţinere publice;
◊ Organizarea cercetării publice, care nu asigură unui număr de întreprinderi mici şi tinere accesul suficient la cunoştinţele de care au nevoie
Astfel, a fost elaborată o listă de 7 recomandări:
1. Dezvoltarea culturii inovării şi antreprenoriatului.
Eforturile cele mai notabile în acest sens au fost făcute de şcolile de ingineri şi cele de management, iar programele de studii superioare se concentrează din ce în ce mai mult în acest domeniu.
Un rol important îl joacă şi asociaţiile locale de şefi de întreprinderi care oferă coaching şi mentorat
pentru întreprinderile emergente, iar aceste întreprinderi au o rată de eşec mai mică decât cele care
nu au avut parte de acest ajutor.
2. Construirea unui cadru favorabil antreprenoriatului inovativ.
Au fost realizate numeroase simplificări administrative pentru facilitarea creării întreprinderilor
inovative, însă mai sunt necesare pe planul fiscal. Asociaţiile şi concentrările regionale de întreprinderi de asemenea joacă un rol important în multiplicarea numărului de întreprinderi franceze, prin
experienţa pe care o împart şi mediul favorabil pe care îl creează.
3. Fiscalitatea.
Pentru o perioadă, fiscalitatea şi schimbările în termeni de impozite au fost disuasive (descurajatoare) pentru creatorii de întreprinderi şi investitori. În acest sens, este nevoie deopotrivă de simplificat procedurile administrative fiscale, urmărind ca acestea sa nu creeze un mediu repulsiv pentru
investitori şi întreprinderi, şi de asigurat coerenţa şi stabilitatea politicilor fiscale.
4. Adoptarea unei definiţii largi asupra inovării.
Politicile franceze de sprijin al creării întreprinderilor rămân a fi centrate pe inovarea tehnologică,
în defavoarea celei din sfera serviciilor. Acţiuni precum exonerarea de taxe publice ar merita să fie
extinse. Administraţiile publice ar trebui să accepte o definiţie mai largă a inovării, cuprinzând, în
special, domenii precum informatica (digitalul) şi să le asigure transferul de cunoştinţe şi tehnologii.
5. Finanţarea prin capital de risc.
Lipsa de capital citată des justifică dirijarea finanţelor publice către folosire drept capital de risc,
însă, în medie, aceste investiţii pe piaţa locală au un randament slab (negativ) şi astfel capitalul privat
francez este dirijat spre investiţii internaţionale. Ar trebui de luat în considerare şi următorii factori:
−
−
−
−

Proiectele în fază incipientă sunt într-un număr restrâns.
Multe întreprinderi noi sunt sub-capitalizate în raport cu omoloagele lor din America de Nord.
Refinanţările bazate pe capital de risc reprezintă o parte mai importantă ca în alte ţări.
Lipsesc fonduri de capital de risc de talie suficientă pentru companiile în faza a treia care
vizează o expansiune puternică, în special pe plan internaţional.
− Problema ieşirii de pe piaţă nu este rezolvată nici de existenţa unei pieţe bursiere specifice,
nici de cumpărarea de către grupuri franceze (recumpărare de către străini).
− Rolul statului în recoltarea de fonduri, mai important decât în alte ţări, ar trebui reexaminat în
lumina remarcilor precedente, mai ales în privinţa exporturilor de capital de risc
6. Favorizarea întreprinderilor de a creşte.
Nu este de neglijat nici selectivitatea redusă a ajutoarelor publice. Astfel, multe din întreprinderile
care primesc ajutor public se menţin mai mulţi ani pe suport public, chiar dacă nu progresează, fapt
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ce este în defavoarea întreprinderilor care au potenţial de creştere însă nu şi acces la finanţe publice.
Accentul ar trebui pus, astfel, pe selectarea unor întreprinderi inovative cu un mare potenţial de
creştere.
7. Internaţionalizarea.
Multe întreprinderi au dificultăţi de accedere la pieţe internaţionale de export, fapt ce le
blochează expansiunea. Acest lucru se datorează în parte faptului că multe companii se angajează
în anumite activităţi prea târziu în ciclul lor de dezvoltare, activităţi care ar fi trebuit urmate de la
crearea acestora. Autorităţile ar putea remedia acest impediment prin mobilizarea agenţiilor precum
Ubifrance, pentru a anticipa astfel de nevoi şi a accede mai uşor la alte pieţe.
Susţinerea întreprinderilor inovatoare
Stimularea activităţii întreprinderilor inovative este practicată de multe ţări. Este o problemă
de actualitate şi pentru Republica Moldova, însă în ţara noastră nu sunt stabilite criterii clare căror
întreprinderi le poate fi atribuit statutul de întreprindere inovativă. În acest context prezintă interes
experienţa ţărilor care au reuşit să creeze un sistem funcţional de susţinere a antreprenoriatului
inovaţional.
Franţa este cea mai atractivă ţară din Europa pentru companiile inovatoare, graţie unui mecanism
eficient de susţinere a tinerelor companii inovatoare (Jeune Entreprise Innovante – similar cu startup inovator). Aproape 2.000 de companii se bucura de acest statut în Franţa.120
Statutul Tânără companie inovatoare este un regim social şi fiscal stabilit prin Legea finanţelor
din 2004 pentru tinerele întreprinderi inovatoare.
De acest statut se poate beneficia în primii opt ani ai companiei. Acesta permite să se obţină
avantaje fiscale (reducerea impozitelor corporative - réduction d’impôts sur les sociétés) şi sociale
(reducerea costurilor patronale pentru angajaţii implicaţi în C-D).
Avantajele statutului Tânără companie inovatoare:
◊ Scutiri de asigurări (Exonérations de charges) sociale:
− Scutirea angajatorului de cotizaţiile URSSAF121 pentru personalul angajat în cercetare şi
dezvoltare:
• asigurare de sănătate şi văduvie
• asigurarea de pensie
• accident de muncă
• indemnizaţiile familiale
− Scutirea este de 100% primii 4 ani, apoi de 80% al cincilea an, 70% în al 6-lea an, 60% - în
al 7-lea si 50% - ultimul an, scutirea este plafonată la suma egală cu de 5 ori plafonul SS
(asigurărilor sociale) care este 176.000 de euro.
− Acest lucru conduce la o rată a costurilor totale de angajator între 10-26% din fondul de
salarii (faţă de 42% în medie).
◊ Scutiri de taxe fiscale:
− Scutirea de impozitul pe profit cu100% pentru primul an şi cu 50% - al doilea,
− Scutirea de la IFA (Impozitare anuală forfetară)
− Scutirea de la plata impozitului de afaceri (la decizia autorităţilor locale)
− Scutirea tinerelor companii inovatoare de impozitul pe plus-valoarea obţinută din cesiunea titlurilor deţinute (în funcţie de anumite criterii de detenţie).
120 Panorama de l’évolution des PME depuis 10 ans. CGPME et KPMG. Disponibil: https://www.kpmg.com/FR/
fr/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Evolution-des-PME-depuis-10ans-2012.pdf
121 URSSAF- Unions de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales, - Uniunea
pentru recuperarea contribuțiilor la asigurările sociale și alocațiile familiale. Disponibil: http://www.urssaf.fr/
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Companii eligibile:
Cinci condiţii trebuie îndeplinite pentru a se califica drept Tânără companie inovatoare:
− Cheltuielile pentru cercetare şi dezvoltare trebuie să fie de cel puţin 15% din totalul cheltuielilor în anul curent
− Să fie o IMM sub 8 ani de existenţă a cărei dimensiune nu depăşeşte 250 de angajaţi.
− Cifra de afaceri să fie mai mică de 40 de milioane €, sau activele totale mai mici de 27 milioane €
− Să fie creată de la zero (absenţa unei reluări de activitate, fuziuni şi achiziții existente)
− Să dispună de un capital social compus în proporţie de 50% de către persoane fizice sau indirect de o IMM deţinută ea însăşi în proporţie de 50% de către persoane fizice (cu excepţia
fondurilor de investiţii de capital).
Lucrările şi cheltuielile eligibile statutului Tânără companie inovatoare
Lucrările eligibile statutului tânără companie inovatoare sunt aceleaşi ca şi cele ale creditului
fiscal cercetare.
Cheltuielile pentru C-D identificate în cadrul statutul de tânără companie inovatoare sunt:
− costurile de personal antrenat în C-D
− amortizarea echipamentului alocat pentru C-D
− cheltuielile de achiziţie, de apărare sau de brevetare
− sarcinile încredinţate organizaţiilor de cercetare aprobate.
Activitatea de C-D - atât cercetarea fundamentală, cât şi cea aplicativă sau chiar de dezvoltare
experimentală cum ar fi proiectarea unui nou produs, trebuie să se bazeze pe tehnici care diferă de
cunoştinţele comune în profesia respectivă.
Compania poate solicita de la departamentul servicii fiscale o expertiză astfel, încât acesta să
certifice faptul că sunt îndeplinite toate condiţiile pentru a beneficia de statutul de tânără companie
inovatoare.

2.9. Ecosistemului israelian de inovare
Economia israeliană se bazează pe industrie, în special industria high-tech. Sectorul de afaceri se
caracterizează prin: legături foarte puternice cu pieţele de capital, în special din SUA; o gamă largă
de tratate fiscale şi vamale; mai multe tipuri de acorduri cu UE, inclusiv pentru comerţ şi C-D şi relaţii
strânse cu ţările dezvoltate din Asia.
Israelul şi-a câştigat notorietatea ca hub global de high-tech şi de inovaţie tehnologică. Hightech este un factor major în economia israeliană, oferind o rată de creştere, care este cea mai mare
dintre toate sectoarele industriale israeliene. High-tech contribuie cu 75% la creşterea PIB.
Marea putere şi excelenţa tehnologică a Israelului derivă din capitalul uman, precum şi din infrastructura academică şi tehnologică pe care le-a dezvoltat. Pentru a maximiza exploatarea acestui potenţial uman şi a-l transforma intr-un avantaj competitiv, există o nevoie acută de a investi în
cercetare şi dezvoltare industrială. O astfel de investiţie are atât efecte directe, cât şi auxiliare asupra
pieţei şi devine forţa motrice care conduce economia israeliană.
Încă din 1969, pentru a stimula cercetarea şi dezvoltarea industrială, guvernul israelian a instituit
Oficiul Savantului Şef în cadrul Ministerului Economiei (cunoscut anterior ca Ministerul Industriei,
Comerţului şi Muncii), (Office of the Chief Scientist „OCS”), care este organismul guvernamental principal responsabil de politica de inovare în Israel.
OCS este responsabil de efectuarea politicii guvernului privind sprijinul pentru cercetarea şi dezvoltare industrială. Firmele prezintă propuneri de proiecte, pe care OCS le evaluează în conformitate
cu un set de criterii care includ fezabilitatea tehnologică şi comercială, avantajele şi riscurile, precum
şi estimarea gradului în care aceste proiecte pot genera externalităţi.
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Cel mau mult la dezvoltarea industrială din Israel a contribuit Legea pentru încurajarea
cercetării şi Dezvoltării Industriale din 1984. Scopul ei a fost de a încuraja companiile israeliene să
investească în proiecte de C-D pentru a împărţi cu guvernul riscul inerent în astfel de proiecte, de a
spori dezvoltarea industriei locale bazate pe ştiinţă, prin utilizarea şi extinderea infrastructurii tehnologice şi academice existente. OCS este abilitat în temeiul Legii de a supraveghea întregul sprijin
sponsorizat de guvern acordat cercetării şi dezvoltării în industrie.
Legea în cauză este mecanismul principal de furnizare de asistenţă guvernamentală pentru
dezvoltare industrială high-tech. Legea stabileşte condiţiile pentru subvenţii, împrumuturi, scutiri,
reduceri, şi atenuări pe baza programelor aprobate în vederea îndeplinirii obiectivelor menţionate.
Aceasta a fost revizuită de mai multe ori; cel mai recent în 2005, pentru a permite companiilor să
solicite permisiunea OCS şi sprijin pentru transferul de know-how dezvoltat în străinătate.
Inovarea tehnologică şi industrială a Israelului a crescut continuu în anii 1990 - 2000, datorită
afluxului de savanţi şi inginerii talentaţi din fosta Uniune Sovietică, transferul cu succes a tehnologiei
din mediul academic spre industrie, precum şi înfiinţarea de centre de C&D de către companiile
multinaţionale pentru a profita de măsurile de stimulare ale guvernului. De asemenea, un sprijin
special a fost dezvoltarea industriei capitalului de risc (venture) în timpul acestei perioade. În Israel,
companiile cu capital de risc oferă finanţare pentru întreprinderile care nu au suficiente mijloace de
asigurare pentru a împrumuta de la o bancă. În 2012, în Israel, existau aproximativ 70 de fonduri de
capital de risc active 14 dintre ele având statut internaţional.
Într-un alt efort de a încuraja dezvoltarea inovării şi tehnologiilor (I&T) industriale, Israelul a
adoptat standardele internaţionale în domeniul proprietăţii intelectuale, în scopul de a crea
un mediu investiţional favorabil. Un sistem eficient de drepturi de proprietate intelectuală poate
stimula inovarea, prin care inovatori şi alte părţi interesate au posibilitatea de a beneficia cu succes
de investiţiile în cercetare şi dezvoltare.
După mai mult de trei decenii, Israelul a dezvoltat un avantaj high-tech competitiv. În 2012,
în Israel 135 de ingineri lucrau la fiecare 10000 de angajaţi, în raport cu 70 în Statele Unite şi 65 în
Japonia. În plus, cheltuielile brute pentru cercetare şi dezvoltare („GERD”122) au reprezentat 4,38%
din PIB în 2011, mai mult decât dublul mediei Uniunii Europene de 2.03%. De asemenea, Israelul se
clasează pe locul 15 în Indicele Global al inovării 2014, cu cel mai înalt rang în sub-indicatori de GERD
şi oferte de capital venture.
În plus, Israelul este al doilea după Silicon Valley din Statele Unite în ceea ce priveşte numărul
de companii start-up şi cel mai mare număr de start-up din lume în raport cu populaţia sa. Din
aproximativ 4.000 de companii high-tech din ţară, aproximativ 1.500 sunt start-up şi peste 40% din
ele sunt finanţate de fonduri cu capital de risc (venture capital - VC). Ca procent din PIB, Israelul are
cel mai înalt nivel din lume de VC. 123
Politica Guvernului privind inovarea şi tehnologia industrială
Guvernul israelian joacă un rol important în succesul sistemul de inovare israelian prin politicile
de inovare care stimulează creativitatea ştiinţifică şi tehnologică şi cultivă capitalul uman al statului.
Autorităţile guvernamentale specifice pentru promovarea industriei
Două ministere sunt însărcinate cu promovarea dezvoltării inovării şi tehnologiilor (I&T) industriale în ţară, şi anume Ministerul Economiei şi Ministerul Ştiinţei, Tehnologiei şi Spațiului.
122 GERD - gross domestic expenditure on research and experimental development - Cheltuielile interne brute
pentru cercetare și dezvoltare experimentală. Acestea acoperă toate activitățile de cercetare și dezvoltare
efectuate pe un teritoriu național în anul respectiv folosind diferite defalcări. http://www.oecd.org/innovation/inno/researchanddevelopmentstatisticsrds.htm
123 În aprilie 1996, revista Newsweek a publicat un articol despre Israel declarând: “Ținutul de lapte și miere a
devenit un ținut de tehnologie și bani”; subtitlul cita: “Silicon Valley are într-adevăr un singur rival in afara
Statele Unite-Israel.” (“The land of milk and honey has become a land of tech and money”; the subtitle read:
“Silicon Valley really has only one rival outside the United States—Israel.”).
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Ministerul Economiei se concentrează pe promovarea creşterii economice în Israel. În acest
scop, au fost fondate următoarele 2 instituţii:
(i) Oficiul Savantului Şef (OCS)
care este abilitat cu executarea politicii guvernului pentru sprijinirea cercetării şi dezvoltării
industriale. Acesta administrează o gamă largă de
programe menite să încurajeze spiritul antreprenorial tehnologic, să sporească resursele ştiinţifice ale
Israelului, să extindă baza de cunoştinţe a industriei, şi să promoveze cooperarea C & D, atât la nivel
naţional, cât şi internaţional.

(ii) Centrul de Promovare a Investiţiilor
care îşi propune să încurajeze investiţiile
străine în Israel şi să promoveze cooperarea între societăţile israeliene şi străine. Pentru a-şi
îndeplini obiectivele, acesta serveşte ca un centru de informare şi un organism de coordonare.
Cel dintâi răspunde cererilor străine şi israeliene
cu privire la stimulentele pentru investiţii guvernamentale şi face referirile la autorităţile competente. Cel din urmă presupune stabilirea de relaţii
directe între societăţile israeliene şi corporaţiile
străine mari, ceea ce conduce la investiţii sau
relaţii de cooperare.

Ministerul Ştiinţei, Tehnologiei şi Spaţiului are sarcina de a identifica şi finanţa domenii de
cercetare ştiinţifice şi tehnologice, care sunt de prioritate naţională. El, de asemenea, atribuie burse
postuniversitare studenţilor şi iniţiază colaborări ştiinţifice internaţionale cu alte state şi organizaţii
internaţionale.
Încurajarea participării sectorului privat
Guvernul israelian încurajează investiţiile locale şi străine în proiecte industriale, oferind
o gamă largă de stimulente şi beneficii prin Legea pentru încurajarea Investiţiilor de Capital.
Subvenţiile guvernamentale de până la 24% din investiţiile aprobate sunt disponibile pentru companiile ce instituie producerea lor în domeniile prioritare în Israel. De un tratament fiscal favorabil de
până la 10 ani beneficiază de asemenea investitorii străini. Pentru companiile mari, multinaţionale,
cu o investiţie minimă de 130 milioane dolari SUA şi o cifră de afaceri anuală de cel puţin 3 miliarde
de dolari, ele se pot bucura de scutire de impozit pentru perioada iniţială de 10 ani.
Ca urmare a stimulentelor guvernamentale, multe companii multinaţionale importante şi-au
stabilit prezenţa lor în Israel. De exemplu, Microsoft, Cisco, Hewlett Packard şi Time Warner au instituit centre de cercetare şi dezvoltare şi au achiziţionat companii în Israel. În ultimii ani, o serie
de instituţii financiare au instituit, de asemenea, centre de cercetare şi dezvoltare în Israel pentru a
dezvolta tehnologii şi aplicaţii avansate pentru a sprijini afacerile lor financiare globale.
Industria de capital de risc a Israelului, care joacă un rol important în sectorul high-tech în plină
expansiune, de asemenea, beneficiază de masurile de stimulare ale guvernului. De exemplu, investitorii străini în fonduri cu capital de risc eligibile au dreptul de a primi scutire de impozit pe venitul
generat de investiţii în I&T industrială israeliană. În perioada 2003-2012, un total de 6.77 miliarde
dolari a fost ridicată de industria de capital de risc a Israelului. Fondurile de capital de risc israeliene
investesc de obicei în comunicaţii, software de calculator, tehnologia informaţiei, semiconductori,
dispozitive medicale si biotehnologie.
Programele de sprijin oferite de Oficiul Chief Scientist
OCS gestionează diferite programe de sprijin pentru a încuraja dezvoltarea I&T industriale în
Israel. Programe majore OCS, sunt:
(a) Fondul de C&D, folosit de OCS ca vehicul principal pentru a sprijini proiecte de C&D ale companiilor israeliene prin oferirea de granturi condiţionale de până la 50% din cheltuielile aprobate;
(b) Programul de incubatoare tehnologice, prin acordarea de sprijin financiar companiilor
novice cu concepte inovatoare, dar care duc lipsă de mijloace financiare pentru a dezvolta businessul lor;
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(c) Programul TNUFA, conceput pentru a încuraja şi sprijini un întreprinzător particular la o
etapă foarte timpurie (pre-seed). Subvenţiile sunt de până la 85% din cheltuielile aprobate pentru
un maxim de 50.000 USD pentru fiecare proiect; şi
(d) Programul MAGNET, având scopul de a sprijini formarea de consorţii cuprinzând firme şi
instituţii academice pentru dezvoltarea în comun de tehnologii generice, pre-competitive prin oferirea de granturi de până la 66% din budgetul aprobat pentru proiecte de cercetare care sunt legate
de zone tehnologice ale biotehnologiei, nanotehnologiei, dispozitivelor medicale şi de stocare a
apei şi a energiei, subvenţii de până la 90% din bugetul aprobat pot fi permise.
În cazul în care proiectul finanţat de OCS este de succes comercial, compania va avea obligaţia
de a rambursa acordarea de plată a redevenţelor. În plus, proprietatea intelectuală dezvoltată în
cadrul programelor finanţate de OCS nu pot fi transferate în străinătate fără aprobarea de către OCS.
În cazul în care know-how-ul dezvoltat trebuie transferat, este necesară restituirea subvenţiilor şi
plata unei taxe de transfer guvernului.
Sprijin pentru oamenii de ştiinţă imigranţi
Israelul este o ţară cu o capacitate mare de absorbţie a imigranţilor, mulţi dintre aceştia fiind
savanţi şi ingineri talentaţi. Prin Centrul de absorbţie în domeniul ştiinţei din cadrul Ministerului
de absorbţie a imigranţilor, guvernul israelian acordă asistenţă noilor imigranţi cu calificări şi
experienţă în găsirea locurilor de muncă în sectoarele academic şi comercial relevante. Patronilor
care angajează le sunt subvenţionate costurile angajării imigranţilor în perioada iniţială. În ultimul
deceniu, peste 14000 de noi imigranţi şi rezidenţi reveniţi cu calificări relevante au fost înscrişi de
Centrul menţionat. Aproximativ 75% dintre ei au obţinut cu succes un loc de muncă în domeniul de
C&D cu ajutorul Centrului.
Transferul de tehnologie din mediul academic în industrie
Multe universităţi israeliene au creat companii de transfer tehnologic care iau rezultatele
cercetărilor realizate de către cercetătorii universitari şi le pun la dispoziţia întreprinderilor pentru
aplicaţii comerciale. Diviziunea comercială a Institutului de Ştiinţe Weizmann, Yeda Research & Development Company Limited, şi Diviziunea de transfer tehnologic a Universităţii Ebraice Ierusalim,
Yissum Limited, sunt printre cele mai mari organizaţii de transfer tehnologic din lume. Companiile
de transfer tehnologic sunt responsabile pentru introducerea pe piaţă a invenţiilor şi comercializarea proprietăţii intelectuale pentru generarea de venituri pentru a sprijini cercetarea şi educaţia
permanentă.
Într-un proces de transfer tehnologic, cercetătorii universitari raportează companiei de transfer
de tehnologie despre orice invenţie care are potenţial comercial. Compania de TT evaluează invenţia,
iar în cazul în care este de valoare comercială, depune cerere pentru brevet și comercializează
invenţia. In fiecare an, aproximativ 150 de noi tehnologii sunt licenţiate de către universităţile israeliene şi institutele de cercetare. Unui partener comercial căruia i se acordă licenţa de brevet de
invenţie îi va fi oferită permisiunea de a dezvolta, utiliza sau vinde invenţia. Licenţiatul plăteşte o taxă
de licenţiere, iar banii primiţi trebuie să fie împărţiţi între inventatori şi institutul de cercetare.
Toate universităţile au instituit Oficii de Transfer Tehnologic (OTT) în scopul de a supraveghea
înregistrarea brevetelor şi comercializarea de noi descoperiri. Universităţile cer ca inventatorul să
sprijine OTT în orice mod posibil, pentru a îmbunătăţi şi comercializa brevetul. O cerinţă obligatorie
este ca inventatorii să păstreze inovaţia lor în secret până la depunerea cererii de brevet, în scopul
de a o proteja.
În universităţile israeliene, invenţiile derivate din fonduri publice sunt înregistrate ca brevete
deţinute de universitate. Toate universităţile practică o formulă în care redevenţele primite de la brevetele comercializate şi noile descoperiri sunt distribuite proporţional între instituţie şi inventator.
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Universitatea cea mai generoasă în Israel este Universitatea Ben-Gurion, care acordă inventatorului 60%, Technion acordă inventatorului 50%, în timp ce Universitatea Ebraică oferă 33% -35% din
beneficiile preconizate.
Fenomenul israelian este în atenţia mai multor experţi. Un studiu comprehensiv al ecosistemului
de inovare israelian, întocmit de Grupul de experţi de la Institutul Samuel Neaman din Israel124, pune
în evidenţă ecosistemul israelian de inovare prin abordarea sistemică a acestuia, în comparaţie
cu ecosistemele altor state, evidenţiind pe de o parte trăsăturile comune pentru toate ţările, dar şi
elementele diferite, specifice fiecărei ţări. Acest fapt contribuie la formarea unei imagini globale a
factorilor ce stimulează inovarea, spre deosebire de abordările parţiale, în care accentul este pus pe
aspectele specifice ale ecosistemului de inovare, fără de cartografierea sau înţelegerea sistemului ca
un tot întreg în mod corespunzător şi cum diversele sale componente interacţionează unul cu altul.
Astfel, au fost identificaţi, pe de o parte 53 de piloni ai ecosistemului de inovare izraelian (tab.
1 din Anexa 6), şi, pe de altă parte, 26 de procese care stimulează inovarea, grupate în funcţie de
natura lor, în procese ce ţin de cerere, ofertă, sau ambele (tab. 2 din Anexa 6). Analiza factorială a
acestor date a furnizat informaţii ce caracterizează corelaţia dintre piloni şi procese. Ulterior, cele 26
de procese au putut fi clasificate în 6 grupe, ce corespund următorilor 6 factori:
1. Programe guvernamentale de susţinere a inovării (aprovizionare)
Este important de notat faptul că foarte multe dintre aceste programe naţionale (şi guvernamentale) sunt specifice Israelului, în special datorită ponderii industriei militare şi imaginii acesteia
pentru societatea civilă. Astfel, cererea masivă din această sursă stimulează sectoare importante
pentru inovare, precum C-D şi sistemul de educaţie. Printre cele mai importante programe guvernamentale se numără:
− MAFAT (acronim ebraic pentru Administraţia pentru Dezvoltarea Armelor şi a Infrastructurii Tehnologice), care coordonează între ele Ministerul Apărării, Agenţia Spaţială, Agenţia
Aerospaţială, Forţele de Apărare, Institutul de Cercetare Biologică şi altele;
− Talpiot, un program de elită al forţelor de apărare israeliene, care recrutează absolvenţi de
liceu cu rezultate remarcabile la materii precum matematica şi ştiinţe (chimie, fizică, biologie
etc.); educaţia acestora sub egida Talpiot este efectuată într-un mediu exigent, iar studenţii
sunt obligaţi să facă serviciu militar şi ulterior să contribuie la proiecte curente de C&D în
interesul industriei militare şi a forţelor armate. După absolvirea programului, aceştia se
integrează foarte uşor în câmpul muncii, iar mulţi dintre ei au fondat o parte semnificativă a
start-up-urilor înfiinţate în anii 1990. Talpiot este astfel un bun exemplu de program guvernamental care contribuie la inovare pe 3 planuri: crearea start-up-urilor, care încurajează inovarea prin cerere; crearea de capital uman, cu accent pe abilităţi practice şi antreprenoriale; şi
facilitarea creării reţelelor profesionale datorită serviciului militar obligatoriu;
− Consiliul pentru Educaţie superioară, un organ de control pentru universităţi. Cel mai important organ al acestuia este Comitetul pentru Planificare şi Bugetare, responsabil de alocarea fondurilor pentru universităţi. Pentru anul 2011, de exemplu, bugetul său a fost de 1,5
miliarde de euro, iar procesul de alocare a fondurilor pune un mare accent pe excelenţa în
cercetare, astfel favorizând factorul capitalului uman şi contribuind la inovare prin intermediul mecanismelor de cercetare (incubatoare universitare, transfer tehnologic etc.)
2. Activităţi în sectorul privat sau public pentru încurajarea inovării (cerere şi aprovizionare)
Astfel de activităţi sunt conduse de către două agenţii publice: Centrul de Industrie Israelian
(MATIMOP) şi Institutul de Export din Israel. MATIMOP este un organ executiv sub Oficiul Chief
Scientist al Ministerului Economiei, vizează cooperarea în domeniul C-D în vederea dezvoltării
124 Prof. Amnon Frenkel, Prof. Shlomo Maital, Dr. Eran Leck, Dr. Daphne Getz, Vered Segal, Towards Mapping
National Innovation Ecosystems Israel’s Innovation Ecosystem PICK-ME Policy Incentives for the Creation of
Knowledge: Methods and Evidence , Octombrie 2011, Institutul Samuel Neaman.
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infrastructurii industriale a Israelului şi sprijinul inovării. Institutul de Export din Israel facilitează
oportunităţile de comerţ şi alianţele strategice cu partenerii străini.
3. Cooperarea între sectorul privat şi cel public în susţinerea inovării tehnologice (cerere
şi aprovizionare)
Unul din cele mai importante cadre de cooperare identificate în studiu este seria de programe
ale OCS. Printre aceste proiecte se numără Magnet, Magneton, Nofar şi Programul pentru Incubatoare Tehnologice.
− Programul Magnet se ocupă de stabilirea legăturilor în vederea C-D între companii comerciale şi personal academic de la instituţii de cercetare. Accentul este pus pe noi produse şi
tehnologii generice, iar costurile sunt acoperite de către guvern în proporţie de 66% pentru
companie şi 80% pentru instituţia academică.
− Programul Magneton are un scop similar, axându-se pe parteneriate deja existente, asigurând
66% din costuri.
− Programul Nofar sprijină proiectele de cercetare academice aflate în stadii avansate, din
domeniul Bio- şi Nanotehnologiilor, care reprezintă un potenţial interes pentru companii şi
investitori. Scopul este de a aduce proiectele la maturitate, permiţând partenerilor israelieni
să investească în ele. O cerinţă a acestui program este investiţia de minim 10% din costuri din
partea companiei, celelalte 90% fiind suportate de guvern.
− Programul Public de Incubatoare Tehnologice a fost înfiinţat de către Ministerul Muncii şi
Comerţului la începutul anilor 1990, odată cu valul masiv de imigranţi din fosta URSS, mulţi
dintre care erau oameni de ştiinţă sau ingineri. Aceste incubatoare sunt organizaţii de suport
care le permit lucrătorilor fără experienţă să îşi dezvolte capacităţile, să implementeze idei de
business şi să le comercializeze, în primele stadii ale acestora. Un incubator are o capacitate
de 10-15 proiecte şi prestează servicii de asistenţă în privinţa C-D, colectarea şi investirea capitalului, marketing, consiliere legală etc.
Alte proiecte de cooperare sunt iniţiativele guvernamentale pentru companii multinaţionale,
unde guvernul a oferit beneficii financiare substanţiale pentru firme care îşi bazează centrele de C-D
în Israel (de exemplu: Intel, HP, Motorola, Microsoft).
Transferul tehnologic este o altă parte importantă a cooperării dintre sectorul public şi cel
privat. Cea mai mare sursă de transfer tehnologic pentru industrie o constituie universităţile. Un
exemplu de succes pentru un astfel de parteneriat îl reprezintă cel al Institutului Ştiinţific Weizmann
şi Industriile Farmaceutice Teva în descoperirea şi dezvoltarea medicamentului Copaxone, cu vânzări
de peste 1,86 miliarde de dolari în 2011.
4. Investiţii guvernamentale pentru crearea capitalului uman (aprovizionare)
Aceste investiţii sunt focalizate pe categorii ale populaţiei care sunt antrenate în măsură mică pe
piaţa muncii, cum ar fi populaţia ultra-ortodoxă (în special bărbaţii) şi cea Arabă (în special femeile)
categorii care au primit, de asemenea, şi o educaţie sumară sau inutilizabilă în scopuri industriale.
Unul din rezultatele remarcabile ale acestor programe este faptul că în 2011 20% din cei 600 de
angajaţi ai companiei Intel în Israel erau absolvenţi ultra-ortodocşi ai institutului MAHAT, instituţia
guvernamentală pentru educaţie tehnologică şi ştiinţifică.
5. Crearea cererii în sectorul privat (cerere)
Pentru Israel, creşterea cererii în domenii ca medicina, farmaceutica, biomedicina şi biotehnologia au contribuit la dezvoltarea vertiginoasă a inovării, fapt ce a făcut ca industria biotehnologică
israeliană să devină una din cele mai prolifice şi agresive din lume, cu mai multe start-up-uri pe
cap de locuitor decât oricare alt stat. Cererea accentuată de capital uman în sectorul privat este în
corelaţie directă cu micşorarea sectorului public în Israel, ca urmare a scăderii alocărilor bugetare
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pentru sectorul C-D şi creşterea acestora pentru sectorul business.
6. Fonduri naţionale şi internaţionale de cercetare (aprovizionare)
La rândul său, pilonii au fost divizaţi în 7 clustere: Antreprenoriat, Infrastructură Educaţională şi
Ştiinţifică, Cultura Sporirii Capacităţilor, Structura Competitivă, Diversitate Culturală, Instituţii Economice, Gândire ”în afara cutiei” (inedită). Analiza ulterioară a permis stabilirea unui tablou reprezentativ al ecosistemului de inovare izraelian (Anexa 7). Astfel:
1. Clusterul Antreprenoriat are corelaţii pozitive pronunţate cu trei factori: programele guvernamentale, cooperarea sectoarelor private-publice şi crearea cererii în sectorul privat.
Se observă o corelaţie mai puţin pronunţată şi cu ceilalţi trei factori, de asemenea pozitivă.
2. Clusterul Infrastructură Educaţională şi Ştiinţifică are corelaţii pozitive puternice cu
doi dintre factori: programele guvernamentale şi cooperarea sectoarelor private-publice.
Această corelaţie se datorează în mare parte contribuţiei substanţiale a universităţilor de
cercetare din Israel şi a programelor Chief Scientist. Cu ceilalţi factori se observă corelaţii
pozitive slabe.
3. Clusterul Cultura Sporirii Capacităţilor are corelaţii pozitive slabe cu toţi factorii, cu
excepţia celui de programe guvernamentale. Această legătură este atribuită în mare parte
unei serii de calităţi antreprenoriale precum încrederea în sine, respingerea ideii de ”imposibil”, lipsa de conservatism şi altele.
4. Clusterul Structură Competitivă are corelaţii pozitive puţin pronunţate cu toţi şase factori.
5. Clusterul Diversitate Culturală are corelaţii pozitive puternice cu programele guvernamentale, şi interacţiuni pozitive slabe cu ceilalţi cinci factori. Studiile arată că diversitatea
culturală este foarte benefică inovării datorită fluxului constant de idei inovatoare care contribuie pozitiv la performanţa C-D.
6. Clusterul Instituţii Economice are corelaţii pozitive slabe cu patru factori: programe guvernamentale, activităţi private-publice pentru susţinerea inovării, cooperarea sectoarelor
private-publice şi crearea cererii în sectorul privat. Nu există dependenţe între acest cluster şi investiţiile guvernamentale pentru crearea capitalului uman şi fondurile naţionale şi
internaţionale. O posibilă explicaţie este faptul că acest cluster este unul a cărui natură depinde aproape exclusiv de cerere, în timp ce ultimii doi factori depind de aprovizionare.
7. Clusterul Gândire ”în afara cutiei” (inedită) are corelaţii slabe pozitive cu crearea cererii în
sectorul privat şi cu fondurile naţionale şi internaţionale, posibil datorită faptului că acest
cluster include utilizarea metodelor netradiţionale de soluţionare a problemelor pentru a
promova soluţii inovatoare. Legături negative puţin pronunţate există între acest cluster
şi cooperarea sectoarelor private-publice şi crearea capitalului uman. Legături mixte au
fost stabilite cu programele guvernamentale şi activităţi private-publice pentru susţinerea
inovării, deoarece acestea sunt mult mai puţin deschise ideii de a adopta metode de gândire
insolite sau ”în afara cutiei” datorită caracterului birocratic al agenţiilor guvernamentale.
În concluzie, aşa cum au demonstrat şi experţii pe exemplul de mai sus, inovarea este o activitate
intersectorială cu numeroase efecte şi legături directe şi indirecte. Potenţialele externalităţi tehnologie la un sector la altul, precum şi interacţiunile dintre dezvoltatorii de tehnologie, „furnizorii” acesteia
(cum ar fi universităţile, institutele de C-D etc.) şi „clienţi” (cum ar fi firmele care utilizează inovaţiile în
cauză) reprezintă o reţea de interacţiuni a cărei complexitate poate fi doar parţial înţeleasă, nu
şi gestionată. Cu toate acestea, buna guvernare a inovării urmăreşte să asigure cel puţin o anumită
coordonare politică extinsă verticală şi orizontală a actorilor majori, atât publici, cât şi privaţi. 125
125 United Nations Economic Commission for Europe. (2007). Creating a conducive environment for higher
competitiveness and effective national innovation systems. Lessons learned from the experiences of UNECE
countries. United Nations, New York and Geneva. Disponibil: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/
publications/icp.pdf
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În încheierea acestui compartiment, este necesar de menţionat că şirul ţărilor ale căror sisteme de inovare ar putea fi studiate şi preluate bunele practici ar putea fi continuat, însă în scopul
prezentului studiu acestea sunt suficiente pentru a elucida unele din cele mai relevante aspecte
ale fenomenului inovării şi modurile de încurajare a activităţii de inovare. Aceste subiecte şi în special politicile în domeniul inovării, sunt de mare actualitate, fiind în atenţia diferitor colective de
cercetători şi instituţii, având în componenţa sa specialişti din cele mai diverse domenii. Reieşind din
complexitatea şi caracterul sistemic al inovării, este foarte dificil, chiar imposibil, să se stabilească un
cadru de politici-model care ar fi valabil pentru toate ţările. Totuşi, pot fi stabilite unele elemente
comune. Un asemenea exerciţiu a fost efectuat pentru ţările din UE.
Cum s-a menţionat mai înainte, inovarea este o prioritate pentru UE. Există sute de măsuri politice şi scheme de suport ce vizează inovarea în statele membre. Ele, de fapt, reflectă diversitatea
condiţiilor, preferinţelor culturale şi de priorităţi politice ale acestora. În conformitate cu Primul Plan
de acţiuni pentru inovaţii în Europa (1996), a fost efectuată o analiză şi sistematizare a cadrului de politici pentru inovare. Raportul de sinteză „European Trend Chart on Innovation” utilizează un sistem
de clasificare în baza a 17 tipuri de priorităţi politice grupate în 3 categorii (Tab. 5). Informaţia cu privire la sistemele de inovare în ţările incluse în studiu, a fost sistematizată conform acestei clasificări.
Ulterior, acest sistem de clasificare a fost preluat şi utilizat şi de către OCDE în rapoartele referitoare
la sistemele de inovare ale ţărilor studiate126.
Tabelul 5
Diagrama Trendul UE Sistemul de clasificare a Politicilor de inovare
(The EU Trend Chart Innovation Policy Classification System)
Categoria de
politici

Prioritatea politică
Educaţie iniţială şi formarea continuă
Mobilitatea studenţilor, cercetătorilor şi profesorilor

Promovarea unei
culturi a inovării

Sensibilizarea publicului larg şi implicarea persoanelor interesate
Promovarea practicilor organizaţionale şi de management inovatoare în întreprinderi
Autorităţile publice şi sprijin pentru factorii de decizie politici în domeniul inovării
Promovarea clusteringului şi cooperării pentru inovare
Concurenţa
Protecţia proprietăţii intelectuale

Stabilirea unui
cadru favorabil
pentru inovare

Simplificarea administrativă
Ameliorarea mediilor juridice şi de reglementare
Finanţarea Inovării
Taxarea
Viziunea strategică a cercetării şi dezvoltării
Consolidarea cercetării efectuate de către companii

Orientarea
cercetării spre inovare

Start-upuri ale companiilor bazate pe tehnologie
Intensificarea cooperării dintre cercetare, universităţi şi companii
Consolidarea abilităţii companiilor, în special a IMM, de absorbţie a tehnologiei şi
know-how

Pentru elaborarea politicilor adecvate în domeniul inovării este extrem de important de avut o
imagine cât mai completă a ecosistemului naţional de inovare, de stabilit rolul şi funcţiile fiecărui actor din cadrul acestui sistem, de evidenţiat legăturile şi corelaţiile dintre aceştia, de găsit elementele
funcţionale dar şi eventualele lacune şi constrângeri pentru a elabora mecanismele adecvate cele
mai eficiente de coordonare politică a sistemului, reieşind din scopurile ce trebuie atinse. Asemenea
exerciţiu pentru Republica Moldova urmează a fi realizat.
126 A se vedea, de ex. OECD Reviews of Innovation Policy. CHINA 2008. Annex 1.a.
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Partea a III. Stadiul actual al sistemului naţional de inovare
şi încurajarea activităţii inovaţionale în Republica Moldova
3.1. Sistemul naţional de inovare şi structura de management în domeniul
inovării
Inovarea şi tehnologia sunt procese sistemice şi economice (antreprenoriale). Inovarea rezultă
dintr-o interacţiune continuă între firme, furnizori şi cumpărătorii acestora, precum şi actorii externi, cum ar fi organizaţiile de cercetare şi dezvoltare sau universităţile. Firmele nu sunt izolate în
activităţile lor de inovare, ci mai degrabă le efectuează în reţele; aceste activităţi sunt extrem de
dependente de mediul extern la nivel sectorial, regional şi naţional. Termenul «Sistemul naţional
de inovare» (SNI) caracterizează interdependenţele sistemice într-o anumită ţară, care influenţează
procesele de generare şi difuzare a inovaţiei în economie. Cercetările extinse în curs de desfăşurare
referitor la forţele motrice ale proceselor interdependente de inovare, competitivitate şi creştere
economică arată tot mai mult la rolul cheie al instituţiilor.127
Din cele relatate în părţile precedente ale acestui Studiu, este mai mult decât evidentă complexitatea fenomenului inovării, dar şi necesitatea stringentă de a avea un tablou clar şi complet al sistemului naţional de inovare pentru a evidenţia interdependenţele dintre componentele structurale
care acţionează asupra proceselor de creare şi difuzare a inovaţiei în economie şi pentru a găsi cele
mai bune modalităţi de intervenţie în vederea impulsionării procesului inovaţional.
Guvernul Republicii Moldova recunoaşte necesitatea inovaţiilor şi subliniază importanţa lor
pentru dezvoltarea economică durabilă şi a creşterii competitivităţii ţării. În ţară s-au adoptat mai
multe măsuri de constituire a cadrului instituţional şi normativ-juridic al SNI şi ale elementelor care
stau la baza infrastructurii inovaţionale. Cu toate acestea, accentul se pune, în principal, pe aspectele
administrative şi instituţionale ale SNI, şi nu pe consolidarea legăturilor dintre diferite subsisteme
(business, ştiinţă, educaţie, infrastructură) sau componente ale sistemului. Mai mult ca atât, deşi s-au
înregistrat anumite schimbări în percepţia inovaţiilor ( vor fi prezentate ceva mai jos), politica de
inovare este încă bazată pe ideea despre inovaţii ca elaborări ştiinţifice şi tehnologice, ceea ce ingusteaza excesiv obiectul şi scopul acesteia.
Pentru a avea o imagine reală asupra SNI, vom începe cu cele 2 clasamente internaţionale la care
de regulă se apelează atunci când se pun în discuţie performanşele ţărilor în materie de inovare şi
competitivitate: Indicele Global al Inovării şi Indicele Global al Competitivităţii.
Dacă e să ne orientăm după rezultatele rapoartelor „Indicele Global al Inovării” atât pentru anii
2013-2014, dar şi pentru 2011, 2012 (rezultatele căruia au servit drept referinţă pentru argumentarea
Strategiei inovaţionale) – Republica Moldova ocupă o poziţie destul de bună în clasamentul global
(Tab. 6), devansând un şir de ţări (Federaţia Rusă, România, Georgia etc.), rămânând însă în urma
ţărilor economic dezvoltate128. În plus, Republica Moldova se poziţionează pe primul loc în grupul
ţărilor cu venituri mai mici de cele medii (LM) şi pe locul 29 în regiunea Europei (din totalul de 39 de
ţări), adică, chiar dacă este cea mai săraca ţară din Europa, la capitolul Inovare nu este nici pe departe
ultima. Mai mult ca atât, în ceea ce priveşte eficienţa inovaţională, în 2013 ţara noastră s-a clasat pe
locul 2, iar în 2014 – în genere pe primul loc în lume, fiind una din puţinele ţări care a obţinut un
indice supraunitar (Tab. 7). Să fim oare atât de performanţi? Explicaţia, din punctul nostru de vedere,
poate fi alta: acest rezultat se datorează nu atât performanţelor inovative, cât metodei de calcul al
acestui indicator ca raport al sub-indicelui de ieşire (Innovation Output) către sub-indicele de intrare
(Innovation Input), care include cheltuielile pentru C-D, foarte modeste pentru ţara noastră (adică,
raportarea la un numitor de valoare mică creşte rezultatul).
127 United Nations Economic Commission for Europe. (2007). Creating a conducive environment for higher
competitiveness and effective national innovation systems. Lessons learned from the experiences of UNECE
countries. United Nations, New York and Geneva. http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/publications/
icp.pdf
128 Potrivit „Indicelui Global al Inovării 2013”, pe poziția de top 10 lideri ai inovării se clasează următoarele țări:
Elveția, Suedia, Marea Britanie, Olanda, SUA, Finlanda, Hong Kong (China), Singapore, Danemarca si Irlanda.
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Tabelul 6
Poziţiile ocupate de Republica Moldova conform „Indicele Global al Inovării”
Anul

IGI

2011
2012
2013
2014

39
50
45
43

Innovation
Input (Intrări)
77
79
76
80

Innovation
Output (Ieşiri)
29
30
28
30

Rata
eficienţei
5
3
2
1

Nr. paginii
194
261
213
223

Tabelul 7
Poziţionarea Republicii Moldova, după diferite criterii, în comparaţie cu alte ţări
(după raportul „Indicele Global al Inovării 2013”)
Ţara
Rep. Moldova
România
Federaţia Rusă
SUA
China
Israel

Scorul IGI
(0–100)
40.94
40.33
37.20
60.31
44.66
56.00

Locul
45
48
62
5
35
14

Veniturile*
LM
UM
UM
HI
UM
HI

Locul
1
9
19
5
3
14

Regiunea**
EUR
EUR
EUR
NAC
SEAO
NAWA

Locul
29
30
35
1
8
1

Rata
Eficienţei
1.08
0.88
0.70
0.74
0.98
0.87

Locul
2
34
104
86
14
38

Note: * Clasificarea Băncii Mondiale (iulie 2012): LM = venituri mai mici de cele medii; UM = venituri superioare celor
medii, şi HI = venituri mari. ** Regiunile se bazează pe Clasificarea Organizaţiei Naţiunilor Unite (11 februarie 2013): EUR =
Europa; NAC = America de Nord; SEAO = Asia de Sud-est şi Oceania. NAWA = Africa de Nord şi Asia de Vest

Conform estimărilor raportului menţionat, Republica Moldova se numără printre cele 18 ţări cu
economii în curs de dezvoltare129, care învaţă repede şi implementează rapid capacităţile de inovare, avansând în creşterea IGI. Toate ele demonstrează un nivel mai sporit de inovaţie în comparaţie
cu alte tari cu venituri similare. Aceasta poziţie ocupata de tara noastră se datorează în mare parte
performanţelor înregistrate la capitolele „Crearea de cunoştinţe” şi „Active necorporale”, care includ
şi obiectele de PI, unde au fost înregistrate cele mai înalte rezultate (Tab. 8). Ele demonstrează ca
sistemul National de Proprietate Intelectuala este eficient, iar legislaţia în domeniul PI este conformă
cu principiile şi standardele internaţionale şi europene.
Tabelul 8
Punctele forte ale Republicii Moldova în IGI-2013
Punctaj/
valoare

Rangul
procentual

Locul

Educaţie

69.3

87.8

18

Cheltuielile curente pentru educaţie, % din venitul naţional brut

7.4

93.8

8

Indicator
2.1
2.1.1.

Denumirea indicatorului

2.1.2.
2.1.5.
2.2.4.
6.1
6.1.1
6.1.3
6.2.1
6.3.3
7.1

Cheltuielile publice/elev, % PIB/capita
45.2
99.0
2
Raportul elev - cadru didactic
9.9
82.0
24
Cuprinderea în învăţământul superior, %
4.3
87.0
19
Crearea de cunoştinţe
46.1
87.9
18
Cereri de brevete depuse la oficiul naţional/1 mld PIB
8.9
84.9
18
Cereri de model de utilitate depuse la oficiul naţional*/1 mld PIB
14.8
95.0
1
Rata de creştere a PIB/persoană angajată, %
7.8
97.4
4
Exporturi de servicii de comunicaţii, informatice şi de informaţii, %
20.4
91.2
13
Active necorporale
65.9
96.3
6
Cereri de înregistrare a mărcilor depuse de rezidenţi naţionali/1
7.1.1
178.5
98.9
1
mld PIB
Mărci înregistrate de către ţara de origine prin sistemul de la
7.1.2
4.5
95.8
4
Madrid/1 mld PIB
Notă: Conform statisticilor OMPI, cererile de brevete de invenție de scurtă durată se echivalează cu cererile de modele
de utilitate.
129 Armenia, China, Costa Rica, Georgia, Ungaria, India, Iordania, Kenya, Letonia, Malaezia, Mali, Republica Moldova,
Mongolia, Muntenegru, Senegal, Tadjikistan, Uganda și Vietnam.
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Printre punctele slabe ale ţării noastre în IGI se numără performanţele logistice, concurenţiale şi
de mediu, fondurile venture (lipsesc orice date), colaborarea universităţilor cu industria, dezvoltarea
clusterelor inovaţionale etc., care se află la un nivel insuficient pentru a asigura procesul inovaţional
(Tab. 9). Or, tocmai la aceste capitole sunt performante ţările economic dezvoltate care se află în
topul clasamentului.
Tabelul 9
Punctele slabe ale Republicii Moldova în IGI-2014
Indicator
3.2
3.2.2
3.3
4.3.3
5.2
5.2.1
5.2.2
7.1.3.
7.1.4

Denumirea indicatorului
Infrastructura generală
Performanţă logistică
Sustenabilitatea ecologică
Intensitatea concurenţei locale
Legături inovative
Colaborarea Universităţi/Industrie în domeniul cercetării
Stadiul de dezvoltare a clusterelor
TIC şi crearea modelelor de afaceri
TIC şi crearea modelelor de organizare

Punctaj/
valoare
25,2
28.6
27,5
55.8
18.7
28.0
22.2
45.7
43.7

Locul
111
123
104
113
132
123
135
113
104

De menţionat că pentru Republica Moldova între rezultatele prezentate în raportul „Indicele
Global al Inovării-2013” şi cele prezentate în raportul „Indicele Global al Competitivităţii 2013-2014”
(Anexa 8) se observă o diferenţă izbitoare în ceea ce priveşte evaluarea inovării. Dacă în primul caz
ţara noastă se situează pe poziţia 45 din 143 de ţări (IGI), apoi în al doilea – pe poziţia 134 din 148 de
ţări (Pilonul 12: Inovare).
Cauzele acestor diferenţe pot fi atât în metodologiile de calcul, cât şi în sensul care este inclus în
respectivii parametri. În primul caz IGI estimează capacitatea de inovare, care s-ar putea să fie suficient de bună, dar să nu aibă un impact real asupra indicatorilor economici (să fie cu adevărat doar
un potenţial de inovare, nerealizat efectiv, cea ce este foarte aproape de realitate), iar în al doilea caz
– pilonul “Inovare” reflectă mai mult starea reală în ceea ce priveşte implementarea inovaţiilor, or,
lucrurile aici lasă mult de dorit, despre aceasta vorbesc datele privind poziţionarea Moldovei în clasament, la unele criterii cruciale pentru inovare: cheltuielile companiilor pentru C-D – locul 142, colaborarea dintre universităţi şi industrie – locul 129, achiziţiile publice de produse high-tech – locul
139, disponibilitatea oamenilor de ştiinţă şi inginerilor (locul 131), capacitatea ţării să-şi păstreze
şi să atragă talentele (respectiv, locurile 145 şi 146); independenţa justiţiei (locul 145); gradul de
poziţie dominantă pe piaţă şi eficacitatea politicii anti-monopol – locurile 133; stadiul de dezvoltare
clusterială – locul 147 etc. Chiar şi la capitolul Protecţia proprietăţii intelectuale, în pofida faptului că
este asigurat pe deplin cadrul legal şi instituţional, poziţia Moldovei este 125, din motivul că acest indicator include în sine şi nivelul pirateriei şi contrafacerii, care, conform estimărilor Business Software
Alliance, în ţara noastră se ridică la circa 90% (datele se referă la domeniul software).
Dincolo de aceste divergenţe, Raportul Indicelui Global al Competitivităţii 2013-2014 arată
existenţa unor diferenţe considerabile între ţări în ceea ce priveşte competititvitatea şi dezvoltarea
economica. Un extras ce reflectă poziţia Republicii Moldova în clasamentul IGC (locul 89), vis-a-vis de
ţările din top şi unele ţări post-socialiste este prezentat în Tab. 10 şi 11.
Pentru analiza ulterioară a căilor de stimulare a activităţii inovaţionale în ţara noastră, vom ţine
cont de stadiul economic de dezvoltare, conform IGC. Acest lucru este necesar, deoarece anume
stadiul de dezvoltare economică la care se află o ţară este acel criteriu obiectiv care determină
politicile şi activităţile în domeniul dezvoltării inovaţiilor.
Aşa dar, conform „Indicelui Global al Competitivităţii 2013-2014”, Republica Moldova este o ţară
cu economie în tranziţie de la etapa I (economie axată pe resurse) la etapa II (economie axată pe
eficacitate), iar până la economia axată pe inovare mai este o cale lungă de parcurs.
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Tabelul 10
Indicele Global al Competitivităţii 2013-2014 (Extras)130
Locul

IGC 2013-2014

Elveţia

Ţara/Economia

1

5,67

Singapore

2

5,61

Germania

4

5,51

Statele Unite ale Americii

5

5,48

Japonia

9

5,40

Regatul Unit

10

5,37

Israel

27

4,94

Estonia

32

4,65

Azerbaidjan

39

Letonia

52

Federaţia Rusă

Stadiul economiei

III

II

III

4,51

I

II

4,40

II

III

64

4,25

II

III

Georgia

72

4,15

II

România

76

4,13

II

Armenia

79

4,10

Ucraina

84

4,05

Republica Moldova

89

3,94

Republica Kirghiză

121

3,57

I

II
II

I

II
I
Tabelul 11

Poziţionarea Republicii Moldova, după diferite criterii, în comparaţie cu alte ţări
(după raportul „Indicele Global al Competitivităţii 2013-2014”)
Ţara
Rep. Moldova
România
Federaţia Rusă
SUA
Israel
China

Indice general (IGC)
Locul
89
76
64
5
27
29

Scorul
3.94
4.13
4.25
5.48
4.94
4.84

Condiţii de bază
Locul
97
87
47
36
39
31

Scorul
4.20
4.32
4.88
5.12
5.05
5.28

Amelioratori de
eficienţă
Locul
Scorul
102
3.66
63
4.13
51
4.32
1
5.66
26
4.73
31
4.63

Factorii de inovare
şi complexitate
Locul
Scorul
133
2.87
103
3.32
99
3.35
6
5.43
8
5.23
34
4.10

Ce rezultă din această constatare?
În primul rând, faptul că nu trebuie să ne facem iluzii că prin simpla preluare a unor elemente
de infrastructură inovaţională ne vom trezi, brusc, într-o economie bazată pe inovare, cât de mult
nu ne-ar plăcea să credem în acest vis. În al doilea rând, deoarece nimeni nu poate anula legile
dezvoltării economice şi nu poate sări peste o etapă de dezvoltare, trebuie să mergem pe calea
evoluţionistă, poate ceva mai accelerat, dacă vom şti cum să preluăm experienţa altor ţări care deja
au trecut prin această tranziţie şi au ajuns la o economie bazată pe inovare. Desigur, în paralel, pot fi
(şi trebuie să fie) preluate şi bunele practici ale ţărilor performante economic. Or, în orice economie
totdeauna pot exista, într-o măsură mai mare sau mai mică, diferite tipuri de relaţii economice – de la
cele mai simple – la cele mai avansate, iar ceea ce reprezintă economia ţării în ansamblu este rezultanta tuturor acestor vectori economici, o mărime medie ponderată a acestora. Dacă prevalează
relaţiile economice de piaţă, industria high-tech, tehnologiile înalte dezvoltate, economia în ansamblu este avansată şi poate genera şi absorbi inovaţiile, dacă, însă, predomină relaţiile de piaţă incipiente, unde lipseşte concurenţa loială, cu o producţie mică, mijlocie şi meșteșugărească şi importul
de mărfuri străine, inovaţiile veritabile, în special cele tehnologice, nu-şi găsesc aplicarea, deoarece
nu există condiţiile obiective ca ele să apară.
130 Extras din The Global Competitiveness Report 2013 – 2014. Disponibil: http://www.weforum.org/reports/
global-competitiveness-report-2013-2014.
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Pornind de la modelul dezvoltării capacităţilor tehnologice indigene, prezentat în Partea I (Fig.
7 şi 8) şi ţinând cont de stadiul economiei Republicii Moldova, dar şi de faptul că ţara noastră nu
dispune de capacităţile necesare de a investi timp şi mijloace financiare în elaborarea de tehnologii
proprii, competitive la nivel internaţional, pentru a trece în topul piramidei, va trebui să treacă consecutiv:
◊ de la nivelul de tehnologie scăzut la un nivel mediu de dezvoltare tehnologică (pentru aceasta are nevoie să asimileze şi să achiziţioneze tehnologii, dezvoltând intens capacităţile de
instalare, operare, utilizare, întreţinere, reparaţii etc.). Pe această cale, după cum rezultă din
cele menţionate anterior, au mers ţările asiatice, reuşind să ajungă la performanţe notabile;
◊ la nivelul mediu de dezvoltare tehnologică, urmează să fie efectuată modernizarea tehnologiei şi ingineria inversă (perfecţionarea tehnologiilor), astfel dezvoltând capabilităţile de
adaptare şi replicare;
◊ de la nivelul mediu de dezvoltare tehnologică ţara va putea întra în etapa de tranziţie spre
un nivel tehnologic înalt, dezvoltând capabilităţile de creare a noilor tehnologii, performante,
rezultate din C-D şi astfel va atinge etapa de dezvoltare a economiei axată pe inovare.
Cele expuse îşi găsesc confirmare şi în constatarea făcută în pct. 4 al Strategiei inovaţionale a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 „Inovaţii pentru competitivitate”, care adoptă o viziune
largă asupra inovaţiilor şi care reflectă realităţile şi necesităţile actuale ale societăţii moldoveneşti,
care dispune de capacităţi înalte de asimilare, copiere, reproducere, reinginerie şi optimizare
a inovaţiilor existente, dar care are încă puţine capacităţi de generare a inovaţiilor la scară
globală.

3.2. Principalele documente ale politicii de stat a Republicii Moldova
ce vizează domeniul inovării
Necesitatea implicării statului în reglementarea activităţii de inovare este determinată de rolul
exclusiv al acesteia în asigurarea creşterii economice a ţării şi de insuficienţa doar a mecanismelor
pieţei pentru a încuraja inovarea, date fiind complexitatea, caracterul specific şi riscurile sporite ale
acestei activităţi. Astfel, statul:
− elaborează, aprobă şi promovează realizarea politicii inovaţionale a ţării;
− reglementează activitatea inovaţională prin adoptarea cadrului normativ-legislativ al
funcţionării acesteia;
− finanţează activitatea de cercetare, în special aspectul fundamental al acesteia, care este unul
din principalii generatori ai inovaţiilor;
− creează şi promovează infrastructura inovaţională;
− formează climatul şi cultura inovaţională, contribuie la utilizarea eficientă a potenţialului inovativ, inclusiv prin promovarea unei concurenţe oneste în sfera cercetării şi inovării;
− asigură formarea şi perfecţionarea potenţialului uman al activităţii de inovare, integrarea
ştiinţei şi educaţiei;
− reglementează aspectele internaţionale ale procesului inovaţional etc.
Politica inovaţională a statului este o parte integrantă a politicii socio-economice, care
reflectă atitudinea statului faţă de inovare, defineşte obiectivele, direcţiile, formele de activitate
ale autorităţilor publice în domeniul ştiinţei, tehnologiei, protecţiei şi implementării rezultatelor
ştiinţifice şi tehnologice. Politicile inovaţionale au evoluat din politicile de cercetare, devenind doar
în ultimii ani un element relativ separat al politicilor economice. Principalele obiective generale ale
politicii inovaţionale de stat se consideră a fi următoarele131:
− crearea condiţiilor economice, juridice şi organizatorice pentru activitatea de inovare;
− creşterea eficienţei de producere şi competitivităţii produselor autohtone prin crearea şi difuzarea inovaţiilor fundamentale şi incrementale;
− promovarea activităţii de inovare, dezvoltarea relaţiilor de piaţă şi a spiritului antreprenorial
131 Агарков С.А., Кузнецова Е.С., Грязнова М.О. Инновационный менеджмент и государственная
инновационная политика. Издательство “Академия Естествознания”, 2011 г. Disponibl: http://www.rae.
ru/monographs/112
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în sfera inovaţională;
− extinderea sprijinului de către stat a activităţii de inovare, utilizarea mai eficientă a resurselor
publice alocate pentru dezvoltarea activităţii de inovare;
− promovarea interacţiunii între subiecţi în implementarea inovaţiilor;
− punerea în aplicare a măsurilor de susţinere a produselor inovative autohtone pe piaţa
internaţională şi dezvoltarea potenţialului de export al ţării.
Realizarea acestor obiective generale implică stabilirea sarcinilor politicii de stat în sfera inovării,
cele mai importante fiind:
− selectarea şi aprobarea priorităţilor dezvoltării inovaţionale;
− elaborarea, argumentarea şi aprobarea modelului inovaţional al dezvoltării societăţii cu
adaptarea lui la condiţiile social-economice ale ţării;
− elaborarea, adoptarea şi modificarea continuă a actelor normative şi legislative în domeniul
cercetării, educaţiei, inovării, proprietăţii intelectuale, protecţiei concurenţei, standardizării
etc., în vederea creării condiţiilor economice, juridice, organizaţionale favorabile creşterii economice şi sporirii competitivităţii în baza aplicării cunoştinţelor şi noilor tehnologii;
− elaborarea şi promovarea mecanismelor de finanţare, încurajare a activităţii inovaţionale,
asigurare a accesului la resurse, funcţionare a infrastructurii inovării;
− asigurarea cooperării internaţionale în domeniul ştiinţific şi tehnologic;
− încadrarea capitalului privat în activităţile de cercetare-inovare şi promovarea parteneriatului
public-privat.
− formarea comenzii de stat pentru activitatea de cercetare, acordarea resurselor de stat, inclusiv a drepturilor de proprietate intelectuală pentru aplicare în sectorul real al economiei
naţionale.
Obiectivele principale, direcţiile prioritare şi instrumentele aferente ale politicii de stat ce vizează
domeniul inovării, de regulă, sunt incluse în cadrul unor strategii, programe sau concepte speciale,
aprobate de organele supreme legislative sau executive. Principiile generale ale politicii de stat ale
Republicii Moldova în domeniul inovării, sau care implică inovarea, sunt reflectate în mai multe documente, cele mai importante dintre ele fiind următoarele:
1. Strategia naţională de dezvoltare: 8 soluţii pentru creşterea economică şi reducerea
sărăciei, aprobată prin Legea Nr. 166 din 11.07.2012 pentru aprobarea Strategiei naţionale
de dezvoltare „Moldova 2020”, modificată prin Legea Nr. 121 din 03.07.2014.
Noua paradigmă a dezvoltării economice a ţării este axată pe inovare şi transferul tehnologic
orientate spre eficienţă şi competitivitate. Strartegia urmăreşte scopul ca Republica Moldova să
devină o ţară competitivă pe plan european, din punctul de vedere al abilităţii de reformare şi
inovare. Un element cheie este reformarea sistemului de cercetare şi inovare prin demonopolizarea finanţării acestuia, prin aplicarea unor reguli coerente şi relevante de susţinere a excelenţei în
educaţie şi în ştiinţă. Programele de studii vor fi orientate spre profesionalizarea capacităţilor de
cercetare şi inovare, precum şi spre dezvoltarea acestora în cadrul universităţilor. De o atenţie aparte
se bucură transferul de cunoştinţe, care urmează a fi efectuat într-o manieră în care ideile inovatoare să fie transpuse în noi produse şi servicii ce generează creştere, locuri de muncă de calitate şi
care contribuie la soluţionarea problemelor societăţii. Pentru a face faţă noilor provocări, forţa de
muncă existentă trebuie să dezvolte noi abilităţi şi competenţe generate de o economie bazată pe
cunoştinţe; inovaţii şi tehnologii moderne. Un rol important în promovarea inovaţiei îl are politica
de concurenţa loială. Trebuie eliminate reglementările administrative nejustificate, care generează o
competiţie neloială în economie şi inhibă activităţile inovaţionale. Îmbunătăţirea mediului de afaceri
va majora numărului de întreprinderi fiabile motivate să implementeze inovaţii. Abordarea inovativă
în prestarea serviciilor publice va crea o bază şi un imbold semnificativ pentru inovaţii şi pentru noi
locuri de muncă în sectorul privat. De asemenea, vor fi susţinute inovaţiile în toate aspectele ce ţin
de modernizarea sectorului spitalicesc în aspect de asigurare energetică şi de sporire a eficienţei
energetice.
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2. Strategia inovaţională a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 ”Inovaţii pentru competitivitate”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.952 din 27 noiembrie 2013.
Pe lângă viziunea foarte largă a inovaţiilor ca „tehnologii şi practici noi pentru societatea dată”132,
Strategia conţine o estimare obiectivă şi destul de pesimistă a stadiului actual al domeniului inovării :
Susţinerea insuficientă a activităţii inovaţionale de actualul cadru legislativ şi normativ; lacunele
Codului cu privire la ştiinţă şi inovare, adoptat prin Legea Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie
2004; accentul excesiv pe generarea cunoştinţelor şi rezultatelor ştiinţifice, mai puţin pe asimilarea economică şi socială a acestora; abordarea inovaţiilor din perspectiva procesului de cercetare
ştiinţifică şi de transferare a rezultatelor procesului dat în sectorul economic; reglementarea întro manieră birocratizată şi excesiv de centralizată a procesului de transfer tehnologic, atribuirea
improprie a funcţiilor şi competenţelor; lipsa instrumentelor fiscale care să încurajeze inovaţiile;
carenţe în legislaţia privind parcurile industriale; lipsa unor mecanisme clar determinate prin care
sistemul educaţional participă la procesele inovaţionale şi a competenţelor autorităţilor de politici
educaţionale în acest domeniu.
Totodată, Strategia enunţă o concluzie foarte principială, care transpare şi din analiza făcută
în prima parte a Studiului: experienţa naţională din ultimii ani sugerează că paradigma de creare
a unor oaze izolate de excelenţă şi transfer tehnologic nu este optimă pentru dezvoltare pe
termen lung a competenţelor inovaţionale. (Cu alte cuvinte, inovarea trebuie să pătrundă toată
economia, nu să fie doar apanajul unor centre de transfer tehnologic).
Rezultatele activităţii inovaţionale sunt apreciate în temeiul criteriilor utilizate în Indicele Global
al Inovării 2012, care include Republica Moldova şi care permite compararea internaţională a rezultatelor inovaţionale.
S-a constatat existenţa următoarelor probleme principale care frânează elaborarea şi implementarea inovaţiilor:
1) structura instituţională necorespunzătoare practicii europene şi cerinţelor dictate de situaţia
actuală, aceasta fiind cauza principală a guvernării neeficiente a sectorului cercetare-dezvoltare în
ansamblu;
2) repartizarea neadecvată a surselor financiare, în detrimentul programelor şi proiectelor de
inovare, fără utilizarea factorilor ce asigură concurenţa loială;
3) utilizarea neeficientă a surselor financiare alocate;
4) infrastructura subdezvoltată destinată elaborării şi implementării inovaţiilor;
5) tendinţa slabă a mediului de afaceri către absorbţia inovaţiilor;
6) lipsa sistemului de monitorizare şi raportare a rezultatelor utilizării alocaţiilor financiare, în
baza unor indicatori de rezultat prestabiliţi.
Strategia îşi propune drept scop de a asigura un cadru consistent de politici orizontale ce vor
contribui la sporirea competitivităţii internaţionale a ţării şi la edificarea unei economii bazate pe
cunoaştere, prin dezvoltarea capitalului uman, prin consolidarea capacităţilor firmelor moldoveneşti
de a absorbi, genera şi difuza inovaţii şi prin inter-conectarea mai strînsă a acestora cu centrele
universitare şi de cercetare.
Strategia identifică 5 obiective generale:
A. Adoptarea unui model deschis de guvernare a sferei de cercetare şi inovare.
B. Abilitarea populaţiei cu competenţe inovaţionale.
C. Orientarea firmelor spre inovare.
D. Aplicarea cunoştinţelor pentru rezolvarea problemelor globale şi societale.
E. Stimularea cererii pentru produse şi servicii inovatoare.
132 World Bank, „Innovation Policy: a Guide for Developing Countries”, 2010.
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Obiectivele generale sunt detaliate în obiective specifice, măsuri şi acţiuni concrete care vor fi
realizate în procesul de implementare a Strategiei.
3. Strategia Naţională în domeniul Proprietăţii Intelectuale până în anul 2020, aprobată
prin Hotărârea Guvernului nr.880 din 22 noiembrie 2012.
În Strategia naţională în domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 2020 o atenţie aparte se
acordă rolului pe care poate şi trebuie să-l joace proprietatea intelectuală în dezvoltarea inovativă a
ţării. Unul din obiectivele de bază ale Strategiei constă în încurajarea creării, protecţiei şi utilizării
proprietăţii intelectuale ca instrument-cheie în crearea condiţiilor pentru tranziţia ţării la
modelul inovaţional al creşterii economice.
În de privește rolul PI în promovarea şi valorificarea inovaţiilor, Strategia conţine un şir de obiective specifice şi măsuri de realizare a acestora:
− Sporirea rolului proprietăţii intelectuale şi al inovării în dezvoltarea ţării;
− Sporirea capacităţilor de inovare ale instituţiilor de cercetare, ale centrelor universitare şi ale
mediului de afaceri;
− Extinderea rolului proprietăţii intelectuale în promovarea comerţului şi în atragerea
investiţiilor. Protecţia şi utilizarea adecvată a semnelor distinctive, de origine şi calitate, a
designului industrial şi a specialităţilor tradiţionale garantate;
− Sporirea rolului dreptului de autor şi al drepturilor conexe în dezvoltarea culturii, industriilor
culturale şi tehnologiilor informaţionale;
− Modernizarea instrumentelor de valorificare şi promovare a proprietăţii intelectuale;
− Încurajarea utilizării proprietăţii intelectuale de către întreprinderile mici şi mijlocii.
Strategia prevede un şir de măsuri specifice de atingere a obiectivelor, printre care:
− încurajarea formării unui climat inovaţional favorabil, fundamentat pe valorile societăţii bazate pe cunoaştere şi pe utilizarea eficientă a proprietăţii intelectuale;
− promovarea parteneriatelor dintre industrie şi sfera C-D, dintre sectorul public şi cel privat în
scopul stimulării investiţiilor private în cercetare, protecţia DPI şi inovare;
− crearea cadrului necesar pentru transformarea inovării în condiţie majoră a creşterii
competitivităţii şi stimularea utilizării potenţialului proprietăţii intelectuale ca instrument de
obţinere a avantajelor concurenţiale;
− asigurarea corelaţiei optime dintre reglementarea administrativă şi cea bazată pe mecanismele de piaţă a modalităţilor de încurajare a activităţii intelectuale.
− atragerea investiţiilor sectorului privat în cercetare, inovare şi protecţie a proprietăţii intelectuale;
− dezvoltarea capacităţilor unităţilor publice de cercetare, întreprinderilor, mediului de afaceri
privind managementul proprietăţii intelectuale;
− extinderea cererii de cercetare-dezvoltare-inovare prin sporirea potenţialului de absorbţie a
inovaţiilor de către mediul de afaceri;
− crearea cadrului necesar în vederea sporirii capacităţilor de C-D şi de valorificare a DPI ale
instituţiilor de cercetare, centrelor universitare şi mediului de afaceri;
− elaborarea şi aprobarea unor modalităţi de susţinere a brevetării invenţiilor în străinătate.
− asigurarea mobilităţii colectivelor de cercetare prin cooperarea instituţiilor şi cercetătorilor
din diverse sfere şi domenii pentru realizarea în comun a unor proiecte inovaţionale concrete;
− antrenarea sectorului privat în extinderea infrastructurii inovării prin încurajarea creării centrelor de consulting, informaţionale, de transfer tehnologic etc.;
− încurajarea absorbţiei tehnologiilor avansate din străinătate în baza facilitării leasingului
acestora, motivarea protecţiei invenţiilor autohtone în alte ţări, atragerea investiţiilor străine
în sectorul C-D-I etc.;
− asigurarea accesului mediului de afaceri la rezultatele cercetărilor finanţate din surse bugetare;
− elaborarea şi aprobarea unor criterii adecvate privind atribuirea calificativelor “întreprindere
inovativă”, “tehnologie avansată”, “produs nou (inovativ)”;
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− aplicarea unor indicatori de progres ai inovării compatibili cu cei utilizaţi în UE: ponderea întreprinderilor inovative, ponderea produselor inovative în export, în PIB, în producţia globală
a întreprinderii etc.;
− adoptarea şi asigurarea aplicării unor instrumente financiare eficiente de susţinere şi motivare a activităţilor de inovare (credite preferenţiale, fonduri venture, facilităţi fiscale etc.).
− acţiuni destinate informării şi stimulării mediului de afaceri în vederea protecţiei şi utilizării
PI etc.
Printre cele mai importante rezultate scontate, ce urmează a fi obţinute în urma implementării
Strategiei, se numără:
− mecanismele financiare de încurajare a procesului inovaţional, noi pentru Republica Moldova: capitalul venture, facilităţile fiscale, creditele preferenţiale;
− infrastructura proprietăţii intelectuale şi cea a inovării consolidate;
− mecanismul eficient de funcţionare a managementului PI;
− sistemul eficient de instruire în domeniul PI pe diferite niveluri;
− nivelul înalt de cultură a publicului în domeniul PI;
− gradul înalt de protecţie a rezultatelor cercetării şi implementării acestora;
− sistemul eficient de gestiune colectivă a dreptului de autor şi drepturilor conexe;
− mecanismul de susţinere a brevetării în străinătate;
− investiţiile sporite în inovare şi transferul tehnologic;
− implicarea activă a sectorului privat în procesul de inovare etc.
4. Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 20122020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.685 din 13 septembrie 2012.
Strategia oferă cadrul de politici pe termen lung şi mediu privind dezvoltarea IMM din Republica
Moldova în contextul trecerii de la modelul de dezvoltare economică bazat pe consum la o nouă
paradigmă orientată spre exporturi, investiţii şi inovaţii.
Printre problemele cu care se confruntă IMM se numără lipsa instrumentelor de susţinere
financiară a proiectelor inovaţionale ; nivelul scăzut de elaborare şi absorbţie a inovaţiilor; nivelul
scăzut de competitivitate; capitalurile non-bancare subdezvoltate (fondurile cu capital de risc (venture) şi reţelele de capital angels); politică de inovare cu impact minim asupra dezvoltării sectorului
IMM; legături slabe de cooperare între autorităţile publice responsabile de politica de inovare, sectorul privat, universităţi, precum şi altor factori; structuri insuficiente de sprijin ale IMM în implementarea inovării etc.
Implementarea Strategiei va contribui la asigurarea unei concurenţe eficiente prin: consolidarea competitivităţii şi facilitarea creşterii şi inovării IMM sustenabile; sporirea competitivităţii IMM
şi încurajarea spiritului inovator; îmbunătăţirea accesului pe piaţa achiziţiilor publice a IMM, dat fiind că accesul pe pieţele publice le permite IMM să exploateze potenţialul de creştere şi inovare;
dezvoltarea schemelor inovative de finanţare a IMM; sporirea nivelului activităţii de inovare al IMM;
îmbunătăţirea cadrului de suport al IMM în vederea creşterii competitivităţii în baza valorificării
potenţialului inovativ şi de export; susţinerea formării de clustere şi reţele inovative.
De menţionat că pentru realizarea misiunii strategice va fi necesară coordonarea proceselor cu
politicile existente pentru IMM elaborate de către Uniunea Europeană.
5. Strategia de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova până în 2020, aprobată prin
Hotărârea Guvernului nr. 920 din 07.11.2014.
Strategia are drept scop dezvoltarea unui mediu propice pentru activitatea în domeniul
cercetării-dezvoltării, crearea condiţiilor necesare pentru implementarea produselor inovaţionale
în sectorul real al economiei – elemente-cheie pentru instituirea în Republica Moldova a unei veritabile societăţi şi economii bazate pe cunoaştere.
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Strategia identifică un şir de probleme cu caracter sistemic ale domeniului cercetării-dezvoltării,
grupate în câteva categorii:
− insuficienţa cadrelor ştiinţifice;
− capacităţi instituţionale reduse ale organizaţiilor de cercetare-dezvoltare;
− infrastructuri de cercetare ce nu corespund totalmente cerinţelor înaintate faţă de domeniile
respective de cercetare;
− proiecte de cercetare formulate reieşind din capacităţile existente şi mai puţin din necesităţile
societăţii, lipsa conexiunii strânse cu actorii principali din societate;
− eforturi, inclusiv financiare, dispersate pe o arie largă de domenii, ce nu permite de a crea
mase critice nici chiar în domeniile unde există capacităţi şi oportunităţi;
− conexiune slabă cu sectorul privat, număr restrâns de posibilităţi care pot fi realizate prin
transferul de cunoştinţe şi, în unele cazuri, – prin transferul tehnologic. Neconştientizarea de
către publicul larg a impactului cercetării pentru societate;
− neutilizare plenară de către comunitatea ştiinţifică şi mediul de afaceri a oportunităţilor asocierii Republicii Moldova la PC7;
− accesare modestă a finanţărilor din programe internaţionale;
− vizibilitate redusă a cercetării din Republica Moldova din cauza numărului relativ modest al
publicaţiilor în reviste cu impact;
− guvernare imperfectă a cercetării, bazată pe modelul aprobat în 2004 şi managementul conservativ al instituţiilor din domeniul cercetării-dezvoltării;
− proces neadecvat de evaluare a proiectelor, fiind necesară antrenarea mai largă a experţilor
străini, pentru prevenirea conflictului de interese şi sporirea relevanţei şi calităţii proiectelor.
− sistem de raportare extrem de birocratizat şi complicat, statistici ce nu oferă informaţii complete societăţii;
− slabă implicare a partenerilor din societatea civilă şi a celor din autorităţile publice centrale şi
locale atât în procesul de planificare şi definire a priorităţilor şi obiectivelor, cât şi în evaluarea
rezultatelor.
În contextul integrării europene a Republicii Moldova, Strategia este destinată să asigure armonizarea, coerenţa şi complementaritatea politicilor naţionale în domeniul cercetării-dezvoltării cu
cele comunitare – Strategia „Europa 2020”, Programul Cadru pentru cercetare şi inovare al UE „Orizont 2020” (2014-2020) – ţinând cont de specificul naţional al activităţilor din cercetare-dezvoltare.
Scopul Strategiei constă în elaborarea unui sistem capabil să creeze cunoaştere ştiinţifică
performantă în vederea creşterii competitivităţii economiei naţionale şi a gradului de bunăstare a
populaţiei.
Către 1 ianuarie 2016 vor fi reformate structurile de administrare a domeniului cercetăriidezvoltării, care vor include:
− Agenţia Naţională pentru Cercetare-Dezvoltare ca structură ce are principala misiune de
finanţare din fonduri publice pe bază de competiţie a proiectelor de cercetare-dezvoltare;
− Comitetul Consultativ pentru Cercetare şi Inovare ca organ reprezentativ al organizaţiilor interesate de cercetare, respectiv organizaţii din sfera cercetării şi inovării, instituţii de învăţământ
superior, întreprinderi cu activitate inovativă, sectorul neguvernamental etc;
− Asambleea Oamenilor de Ştiinţă din Moldova;
− Consiliul Naţional pentru Atestare;
− Academia de Ştiinţe a Moldovei (institutele subordonate).
Direcţiile strategice în sfera cercetării-dezvoltării a Republicii Moldova pentru anii 2014-2020 vor
fi în consonanţă cu cele şase direcţii-cheie din Strategia sectorială a Uniunii Europene Orizont 2020:
− sănătatea, schimbările demografice şi bunăstarea;
− securitatea alimentară, agricultura durabilă, cercetarea în domeniul marin şi bioeconomia;
− sursele de energie sigure, ecologice şi eficiente;
− mijloacele de transport inteligente, ecologice şi integrate;
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− combaterea schimbărilor climatice, utilizarea eficientă a resurselor şi materiilor prime;
− societăţile sigure, inovatoare şi incluzive.
Spre regret, s-a ignorat necesitatea reducerii numărului de direcţii prioritare ale cercetării ce ar
reieși din starea economică precară a Republicii Moldova (cea mai săracă ţară din Europa), iar unele
chiar par a fi neadecvate necesităţilor ţării noastre, ca, de exemlpu, cercetarea în domeniul marin,
mijloace de transport inteligente, ecologice şi integrate – domenii ce nu sunt proprii economiei autohtone.
Un accent aparte se pune pe atragerea largă a fondurilor internaţionale, în special celor europene, pentru finanţarea activităţilor de cercetare-dezvoltare prin participarea la o serie de programe
de finanţare ale Uniunii Europene, şi anume:
− programul Cadru al UE pentru cercetare şi inovare „Orizont 2020”;
− programele regionale şi internaţionale de finanţare a cercetării–dezvoltării.
De asemenea, se preconizează valorificarea oportunităţilor de sprijinire şi stimulare a activităţilor
inovaţionale oferite de către organizaţiile străine şi internaţionale cum ar fi UNECE, UNIDO, programele Comisiei Europene TAIEX şi TWINNING, OCEMN, Science and Technology Center în Ukraine
(STCU), SCOPES (Cooperarea ştiinţifică între statele Est-Europene şi Elveţia), Programul Ştiinţa pentru
Pace şi Securitate NATO etc.
6. Foaia de parcurs pentru ameliorarea competitivităţii Republicii Moldova, aprobată prin
Hotărârea Guvernului nr.4 din 14 ianuarie 2014.
Foaia de parcurs urmează abordarea conceptuală a Raportului Global de Competitivitate RGC (Global Competitiveness Report - GCR), acordând o deosebită atenţie pilonilor cu relevanţă
mai mare pentru economiile bazate pe factorii de producţie (în primul rând instituţiile, care apar
în multe măsuri propuse, infrastructura şi educaţia) şi pentru cele bazate pe eficienţă (învăţământ
superior şi formare continuă, eficienţa pieţei de mărfuri, eficienţa pieţei muncii, dezvoltarea pieţei
financiare, pregătirea tehnologică şi dimensiunea pieţei). De asemenea, documentul include măsuri
ce urmăresc facilitarea inovaţiilor şi dezvoltarea lanţului valoric la nivel de companie, precum şi aplicarea proceselor mai sofisticate în producţie şi în modelele de afaceri.
Priorităţile şi acţiunile Foii de parcurs sunt structurate în componente separate. Suplimentar,
sunt preconizate componente sectoriale. Foaia de parcurs abordează următoarele domenii:
− Resursele umane.
− Infrastructura.
− Infrastructura calităţii.
− Societatea informaţională.
− Administrarea publică.
− Facilitarea comerţului şi vama.
− Ştiinţă, tehnologie/cercetare şi dezvoltare.
− Concurenţa.
Au fost evidenţiate sectoarele ale căror competitivitate este determinată în mare măsură de
inovaţii şi cercetare. Acestea de la urmă joacă un rol:
a. critic: pentru produsele agricole procesate; produsele industriale; serviciile de sănătate.
b. important: pentru serviciile financiare; IT; transport & logistică.
c. de suport: pentru produsele agricole primare; învăţămîntul superior.
Ce ţine de cercetare, tehnologii şi inovaţii, Foaia de parcurs constată că pentru Republica
Moldova creşterea competitivităţii va putea fi asigurată prin sporirea productivităţii bazată atât pe
adaptarea tehnologiilor moderne existente, cât şi pe elaborarea şi implementarea inovaţiilor,
perfecţionarea tehnologiilor proprii sau îmbunătăţirea substanţială a situaţiei din alte domenii
în care, în pofida atingerii unui anumit nivel inovaţional de dezvoltare, acesta nu este suficient pentru a genera sporirea productivităţii. La nivel de firmă, întreprinderile mari şi mijlocii, pentru a-şi
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menţine competitivitatea, urmează să dezvolte produse şi procese de ultimă generaţie şi să avanseze
spre activităţi cu o valoare adăugată înaltă. O astfel de evoluţie necesită crearea unui mediu favorabil
activităţilor de inovare şi urmează să fie susţinută atât de sectorul public, cât şi de cel privat. În special,
aceasta presupune finanţarea suficientă a sferei de cercetare şi dezvoltare, prezenţa unor instituţii de
cercetare ştiinţifică dezvoltate, colaborarea extinsă în domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice
între universităţi şi sectorul real al economiei, protecţia proprietăţii intelectuale, precum şi asigurarea accesului la fondurile cu capital de risc şi la finanţarea bugetară pentru elaborări inovaţionale.
Domeniile precum ştiinţa, tehnologiile şi inovaţiile devin vitale pentru o dezvoltare rapidă a
unei economii naţionale competitive şi durabile. Cercetarea-dezvoltarea, inovaţiile şi transferul de
tehnologii, antreprenoriatul bazat pe cunoştinţe sunt rezerve esenţiale şi, practic, inepuizabile de
dezvoltare a unei economii competitive.
Realizarea obiectivelor stabilite de noul cadru strategic în domeniu - Strategia inovaţională a
Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 „Inovaţii pentru competitivitate” şi Strategia de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova pînă în anul 2020 presupune conjugarea eforturilor Ministerului Economiei, Ministerului Educaţiei, Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Agenţiei pentru
Inovare şi Transfer Tehnologic, Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală etc.
Foaia de parcurs abordează problemele de o importanţă majoră pentru ameliorarea
competitivităţii Republicii Moldova, în special având în vedere oportunităţile şi provocările deschise
de Acordul privind instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (în continuare –
ZLSAC) dintre Republica Moldova şi UE şi Acordul de Asociere din care acesta face parte. Fiecare
problemă a fost reflectată în Matricea de politici, prin corelarea obiectivelor ZLSAC cu recomandările
de politici concrete, cu acţiunile necesare şi indicatorii competitivităţii.
Astfel, la capitolul Ştiinţă, tehnologii şi inovaţii, Matricea de politici defineşte 9 obiective foarte
ambiţioase:
− Definirea şi dezvoltarea priorităţilor de cercetare;
− Dezvoltarea capacităţilor umane şi instituţionale în domeniul C-D;
− Diseminarea cunoştinţelor şi implementarea în practică a rezultatelor cercetării;
− Integrarea în spaţiul european de cercetare;
− Adoptarea unui model deschis de guvernare a sferei de cercetare şi inovare;
− Orientarea firmelor spre inovare;
− Abilitarea populaţiei cu competenţe inovaţionale;
− Aplicarea cunoştinţelor pentru rezolvarea problemelor globale şi societale;
− Stimularea cererii pentru produse şi servicii inovatoare.
În scopul implementării Foii de parcurs, prin Hotărârea Guvernului nr. 676 din 20.08.2014, a
fost creat Consiliul pentru Competitivitate şi a fost aprobat Regulamentul acestuia. Consiliul
pentru Competitivitate este un organ pentru monitorizarea rezultatelor eforturilor de ameliorare a
competitivităţii şi favorizarea sustenabilităţii acestora. Consiliul pentru Competitivitate are un mandat consultativ. El va oferi consultanţă şi recomandări cu privire la principalele provocări cu care
se confruntă sectorul întreprinderilor pe termen mediu şi răspunsurile de politică sugerate pentru
satisfacerea lor. Consiliul va examina şi va monitoriza politicile şi acţiunile care au impact asupra
competitivităţii.
7. Concepţia dezvoltării clusteriale a sectorului industrial al Republicii Moldova,
aprobată prin Hotărîrea Guvernului Nr. 614 din 20.08.2013.
Concepţia dezvoltării clusteriale a sectorului industrial al Republicii Moldova (în continuare
– Concepţia) se bazează pe experienţa internaţională de iniţiative clusteriale (ţările UE, Republica
Populară Chineză etc.), care sunt o componentă importantă a dezvoltării politicilor industriale, regionale şi de inovare în economiile dezvoltate, dar şi mai frecvent sunt aplicate în ţările cu economie
în curs de dezvoltare la revitalizarea regiunilor şi susţinerea sectoarelor industriale, bazate pe implementarea mecanismelor economice efective noi.
92

Concepţia identifică cauzele principale care influenţează negativ asupra dezvoltării întreprinderilor industriale, cum ar fi:
− nivelul scăzut de asociere a întreprinderilor în cadrul ramurilor industriale;
− lipsa cooperării dintre întreprinderi şi instituţiile de cercetări şi inovare;
− lipsa corelării activităţilor de elaborare a inovaţiilor cu necesităţile sectorului real;
− lipsa cooperării dintre întreprinderi şi instituţiile educaţionale în vederea asigurării cu forţă de
muncă de calificare necesară;
− schimbul limitat al informaţiei în mediul de afaceri pentru soluţionarea problemelor comune
importante;
− relaţii de parteneriat slab dezvoltate între mediul de afaceri şi autorităţile publice locale;
− insuficienţa surselor financiare proprii, lipsa finanţării din buget şi dobânzile înalte la creditele bancare pentru realizarea proiectelor infrastructurale moderne, în special din cadrul
sectorului ÎMM.
Componenţa inovaţională prezintă o parte importantă a clusterului din punct din vedere al asigurării dezvoltării competitive. În Concepţie, sub noţiunea de inovare este sesizată
îmbunătăţirea semnificativă a mediului de afaceri, asociat cu elaborarea sau producerea de
bunuri şi servicii noi, implementarea tehnologiilor noi şi a echipamentelor, metodelor de
producţie şi de management modern, ca urmare a elaborării şi utilizării de abordări inovative şi
creative în activităţile întreprinderilor.
Scopul Concepţii este determinarea necesităţii şi posibilităţii de implementare şi dezvoltare a
unui mecanism de asociere a agenţilor economici, în formă de cluster, pentru dezvoltarea eficientă
şi competitivă a ramurilor industriale ale economiei ţării.
Obiectivul principal al politicii de stat de susţinere a dezvoltării clusteriale a sectorului industrial constă în intensificarea dezvoltării ramurilor industriale şi creşterea ponderii acestora în economia naţională prin consolidarea eforturilor manageriale şi organizatorice, susţinerea procesului
inovaţional şi sporirea competitivităţii întreprinderilor industriale mari, precum şi din sectorul IMM.
Urmare analizei efectuate şi în baza Raportului „Indicele Global al Inovării 2012”, în Concepţie
se afirmă că anume domeniul inovaţional este punctul forte al Republicii Moldova, care poate asigura un impuls puternic pentru renaşterea economiei, iar realizările Moldovei, recunoscute la nivel
mondial, trebuie să devină temelia dezvoltării economice a ţării. Acest potenţial urmează a fi folosit
intensiv în procesul creării şi dezvoltării clusterelor ramurale şi inovaţionale.
Realizarea politicii de stat de susţinere a dezvoltării clusteriale a sectorului industrial necesită
suportul ştiinţifico-metodologic, care va include trei etape.
La prima etapă va fi efectuată analiza profundă a dezvoltării sectorului industrial, în general, şi
a raioanelor/regiunilor de dezvoltare ale ţării şi va fi elaborată Harta clusterelor la nivelul ţării şi/sau
regiunilor de dezvoltare pentru ramurile relevante.
La etapa a doua va fi elaborată Strategia dezvoltării clusteriale a sectorului industrial, în cadrul
căreia vor fi determinate obiectivele generale şi specifice ale dezvoltării clusterelor în diferite ramuri
industriale, măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite şi etapele de implementare ale
acestora. La etapa respectivă este oportun de a elabora un Ghid clusterial pentru agenţii economici,
care intenţionează să creeze un cluster industrial, cu indicarea etapelor necesare şi a legislaţiei care
reglementează procesul în cauză.
La etapa a treia se va efectua realizarea Strategiei nominalizate şi se va începe procesul creării
clusterelor industriale.
Este interesant de menţionat că, în vederea realizării politicii clusteriale, Concepţia stabileşte
posibilitatea compensării din contul mijloacelor bugetului de stat a cheltuielilor pentru un şir de
activităţi, inclusiv pentru promovarea elaborărilor inovaţionale şi transferului tehnologic efectuate
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de către membrii clusterului, asigurarea protecţiei proprietăţii intelectuale etc. Totodată, pentru finanţarea activităţilor de inovare în cadrul clusterelor pot fi atrase sursele din contul bugetului
de stat, îndreptate pentru dezvoltarea sferei ştiinţei şi inovării, printre care: programele de stat din
sfera dezvoltării tehnologice şi inovării, programele de stat de suport general pentru business, cu
intensificarea componentelor de suport al activităţilor inovaţionale, proiecte de transfer tehnologic
cu cofinanţare de către mediul de afaceri etc. În acelaşi timp, în scopul susţinerii financiare a întreprinderilor sectorului IMM, implicate în procesul dezvoltării clusterelor industriale, pot fi utilizate
posibilităţile Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM)
privind atragerea mijloacelor din programe şi fonduri ale donatorilor externi, care operează în Republica Moldova.
În vederea realizării obiectivului creării şi dezvoltării clusterelor industriale Ministerul Economiei este iniţiatorul, elaboratorul şi coordonatorul implementării politicii de stat de susţinere a
dezvoltării clusteriale a sectorului industrial. La toate etapele procesului de elaborare şi realizare a
politicii de stat de susţinere a dezvoltării clusteriale a sectorului industrial, vor fi implicate, în cadrul
competenţelor sale, şi alte organizaţii cu roluri-cheie, cum ar fi:
− autorităţile publice centrale;
− autorităţile publice locale;
− consiliile regionale pentru dezvoltare;
− agenţiile de dezvoltare regională;
− ODIMM;
− Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova (OPEM);
− Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS);
− Academia de Ştiinţe a Moldovei şi alte organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării;
− AITT;
− universităţile şi instituţiile de studii superioare.
Realizarea Concepţiei va permite soluţionarea unui complex de probleme economice şi sociale
interconexe atât la nivel local, cât şi la nivel naţional:
− majorarea competitivităţii întreprinderilor-membre ale clusterelor prin dezvoltarea
inovaţională;
− creşterea performanţelor profesionale ale angajaţilor implicaţi în procesele inovative la întreprindere;
− implicarea în procesul inovativ a întreprinderilor locale;
− creşterea nivelului de competitivitate şi atractivitate a regiunilor/ţării pentru investitori;
− creşterea cererii faţă de cercetările şi elaborările ştiinţifice inovative, ca rezultat al apariţiei
noilor necesităţi ale întreprinderilor, membri ai clusterelor;
− creşterea calităţii serviciilor inovative prestate în conformitate cu cerinţele membrilor clusterelor etc.
8. Programul de activitate al Guvernului „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie,
Bunăstare” 2013-2014133.
Guvernul își propune să asigure creşterea economică durabilă şi incluzivă prin:
− accelerarea reformelor structurale necesare tranziţiei spre o economie modernă bazată pe
investiţii, inovaţii şi competitivitate;
− stimularea investiţiilor interne prin motivarea plasării economiilor în investiţii; perfecţionarea
instrumentelor de suport financiar din partea statului şi orientarea spre producţii inovative cu
capacitate sporită de export;
− eficientizarea activităţii zonelor economice libere şi a parcurilor industriale prin stimularea
orientării activităţii acestora spre producţie inovativă şi transfer tehnologic;
− partajarea riscului de investiţii în activitatea inovaţională între mediul de afaceri şi stat prin
formarea fondurilor de capital „venture” şi de garantare a investiţiilor etc.
133 http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/program_guvern-ro.pdf
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La capitolul Dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, printre obiective de guvernare se numără:
◊ Promovarea inovaţiilor şi dezvoltării tehnologice a întreprinderilor, având printre acţiunile prioritare următoarele:
− Asigurarea eficienţei şi transparenţei guvernării sistemului de inovare;
− Consolidarea capacităţii de generare a inovaţiilor pe termen lung şi implementarea
măsurilor pentru susţinerea firmelor orientate spre inovarea produselor, perfecţionarea
tehnologiilor de prestare a serviciilor, adoptarea de noi soluţii de marketing şi organizatorice;
− Implementarea programelor naţionale de fortificare a competenţelor manageriale ale
conducătorilor de întreprinderi, necesare pentru activitate în noile condiţii concurenţiale
şi pentru absorbţia inovaţiilor şi internaţionalizarea businessului;
− Elaborarea unui program de stat pentru susţinerea inovaţiilor tehnologice în întreprinderile locale, sub aspectul producerii inovaţiilor originale şi absorbţiei, reingineriei şi
perfecţionării celor existente;
Adoptarea şi demararea implementării Strategiei inovaţionale pentru perioada 2013-2020.
◊ Dezvoltarea infrastructurii de suport pentru activitatea întreprinderilor, printre acţiunile prioritare numărându-se:
− Crearea şi asigurarea funcţionalităţii parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi a incubatoarelor
de inovare;
− Promovarea programelor de stat de stimulare a cererii pentru produse şi servicii
inovaţionale, inclusiv prin achiziţii publice şi prin apărarea şi promovarea mai bună a drepturilor consumatorilor;
− Susţinerea sectoarelor productive ale economiei prin crearea şi dezvoltarea instrumentelor de asimilare şi transfer al inovaţiilor, cum ar fi clusterele, parcurile ştiinţifico-tehnologice,
incubatoare de inovare, parcurile industriale, parteneriatele public-private etc.;
− Asigurarea cooperării dintre întreprinderi şi instituţiile de cercetare şi inovare, precum
şi dintre întreprinderi şi instituţiile educaţionale; dezvoltarea procesului de schimb de
informaţii în mediul de afaceri;
− Susţinerea funcţionării parcurilor industriale şi facilitarea creării unor reţele, inclusiv cu
atragerea universităţilor şi instituţiilor de cercetare, având în vedere principiul dezvoltării
echilibrate a regiunilor ţării.
Cu referire la inovare, Programul de activitate al Guvernului mai prevede:
Orientarea mijloacelor provenite din privatizarea şi gestionarea patrimoniului public spre
finanţarea proiectelor de infrastructură şi inovare;
Facilitarea implementării inovaţiilor şi tehnologiilor noi în construcţii, prin reformarea sistemului de reglementare tehnică a construcţiilor şi implementarea standardelor de performanţă în
construcţii;
Modernizarea sistemului educaţional în domeniul TIC prin îmbunătăţirea standardelor
educaţionale, crearea de parteneriate cu companii private, centre de excelenţă şi laboratoare
inovaţionale;
Crearea parcurilor TIC şi de inovaţie pentru atragerea de investiţii şi tehnologii, încurajarea
lansării şi dezvoltării de companii noi;
Promovarea şi realizarea programelor şi iniţiativelor de cercetare şi inovare în domeniul TIC,
integrarea Republicii Moldova în piaţa globală de TIC şi aplicarea standardelor şi reglementărilor
internaţionale în domeniul vizat;
Sporirea calităţii procesului de cercetare şi inovare prin asigurarea sinergiei/integrării
învăţământului superior cu cercetarea şi a unei concurenţe eficiente;
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Promovarea principiului mobilităţii în administraţia publică pentru a stimula competiţia şi
inovaţia, inclusiv prin aplicarea practicii de detaşare.
9. Unele strategii sectoriale care de asemenea conţin prevederi referitoare la activitatea
inovaţională în domeniile de referinţă:
Strategia naţională de dezvoltare a societăţii informaţionale ”Moldova Digitală 2020”,
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.857 din 31 octombrie 2013;
Strategia de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2006-2015,
aprobată prin Hotărârea Guvernului Nr. 1288 din 09.11.2006;
Strategia de dezvoltare a industriei pe perioada pînă în anul 2015, aprobată prin Hotărârea
Guvernului Nr. 1149 din 05.10.2006.

3.3. Cadrului normativ-legislativ în domeniul inovării şi dezvoltării
inovaţionale
Ținând cont de complexitatea fenomenului inovării, cadrul normativ-legislativ în domeniu,
trebuie privit într-un context larg, cuprinzând şi domeniile ce asigură condiţiile necesare pentru derularea procesului inovaţional, cum ar fi drepturile de proprietate intelectuală, cercetarea, educaţia,
domeniul fiscal, infrastructura. Ţinând cont de scopul prezentului studiu, vom reda mai întâi starea
de lucruri privind cadrul normativ în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale şi care ar fi, dacă
acestea există, punctele de intervenţie în scopul încurajării activităţii inovaţionale.

3.3.1. Cadrul normativ în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale
Cadrul normativ în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale este destul de complex, incluzând legislaţia naţională în domeniu şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova
este parte (cadrul internaţional)134. Acesta de la urmă cuprinde toate cele 24 de tratate internaţionale
în domeniul proprietăţii intelectuale, administrate de Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (OMPI)135, câte unul – administrate de Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) şi UPOV şi 15
– regionale.
Cadrul legislativ naţional în domeniul PI, în perioada 2007-2010, a fost revizuit, fiind adoptate, în
redacţie nouă, 6 legi speciale armonizate cu legislaţia Uniunii Europene, ce reglementează protecţia
obiectelor de proprietate industrială şi a operelor protejate de dreptul de autor şi drepturile conexe,
şi anume:
• Legea nr.161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale;
• Legea nr.38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia mărcilor;
• Legea nr.39-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia soiurilor de plante;
• Legea nr.50-XVI din 7 martie 2008 privind protecţia invenţiilor;
• Legea nr.66-XVI din 27 martie 2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de
origine şi specialităţilor tradiţionale garantate;
• Legea nr.139 din 2 iulie 2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.
De asemenea, în legile de specialitate din domeniul proprietăţii intelectuale a fost implementată
Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.
• Legea nr.655-XIV din 29 octombrie 1999 privind protecţia topografiilor circuitelor integrate,
elaborată în corespundere cu legislaţia internaţională relevantă, completează cadrul normativ în domeniul PI.
Intrarea în vigoare a noilor legi a atras un şir de acţiuni menite să asigure punerea legislaţiei
in vigoare în concordanţă cu prevederile legilor menţionate, precum şi aplicarea lor eficientă. În
134 Toate actele normative naționale și internaționale pot fi accesate la adresa http://www.agepi.gov.md/md/
legislation/
135 Organizație specializată din cadrul ONU, creată în baza Convenţiei pentru instituirea organizaţiei mondiale
a proprietăţii intelectuale (OMPI) semnată la Stockholm la 14 iulie 1967, care numără în prezent 188 de țări
membre. Republica Moldova este membră a OMPI din 25 decembrie 1991 (prin continuarea efectelor, după
dezmembrarea URSS).
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acest scop, au fost elaborate şi aprobate, prin hotărâri de Guvern, regulamentele aferente legilor în
cauză, de asemenea au fost amendate şi ajustate alte acte legislative de importanţă majoră pentru
funcţionarea sistemului de PI.
Actualmente, cadrul juridic naţional din domeniul proprietăţii intelectuale este în concordanţă
atât cu normele internaţionale, cât şi cu cele ale Uniunii Europene. Totodată, procesul de armonizare
a legislaţiei este unul continuu, pentru a corespunde schimbărilor permanente generate de evoluţia
domeniului de referinţă atît la nivel internaţional, cît şi la nivelul UE.
Este recunoscut faptul că există o corelaţie directă între utilizarea drepturilor de proprietate intelectuala şi performanţele în materie de inovaţie: tarile cu performanţe inovaţionale avansate au,
în general, niveluri ridicate de brevetare şi utilizare a altor drepturi intelectuale. Această corelare se
confirmă şi la nivel sectorial; sectoarele în care se elaborează şi înregistrează mai multe brevete au
tendința de a fi mai inovative. Activele intangibile joacă un rol din ce în ce mai mare în funcţionarea
şi evaluarea companiilor, iar brevetele sunt forţa motrice pentru promovarea inovaţiei, creşterii
şi competitivităţii.
În Republica Moldova există cadrul juridic adecvat menit să asigure protecţia creaţiei intelectuale prin brevet de invenţie, fapt care urmează să contribuie la dezvoltarea potenţialului creativ. Legea privind protecţia invenţiilor asigură un nivel de protecţie similar celui existent în statele membre
ale Organizaţiei Europene de Brevete (OEB).
Luând în considerare aspiraţiile ţării noastre de integrare în structurile europene, în prezent,
prioritatea domeniului proprietăţii intelectuale este aderarea ţării la Convenţia privind eliberarea
brevetelor europene, denumită Convenţia Brevetului European (CBE), adoptată la 5 octombrie 1973
în Munchen. Un pas important în acest sens l-a constituit semnarea la 16 octombrie 2013 a Acordului între Guvernul RM şi OEB privind validarea brevetelor europene (în continuare – Acord de
validare), aprobat de către Parlamentul Republicii Moldova la 10 aprilie 2015.
De menţionat că, deşi OEB nu este o instituţie a UE, toate ţările membre ale UE sunt membre
ale acestei organizaţii. Brevetele eliberate în temeiul CBE sunt denumite brevete europene şi în
fiecare stat contractant, pentru care este eliberat, brevetul european are aceleaşi efecte şi este supus aceluiaşi regim ca şi un brevet naţional eliberat în acel stat. Eliberarea unui brevet european
poate fi solicitată pentru unul sau mai multe state contractante. Actualmente, CBE permite de a
obţine protecţie prin brevet european în 40 de ţări. Procedura unică de eliberare a acestor brevete
asigură obţinerea mai facilă şi cu mai puţine costuri a protecţiei invenţiilor pentru statele membre
ale Organizaţiei Europene de Brevete. În plus, CBE stabileşte un volum de protecţie egal oferit de
brevetul european pentru toate statele semnatare ale CBE sau a acordurilor de extindere şi validare
a brevetului european.
Din punctul de vedere al intereselor economiei naţionale, validarea efectelor brevetelor europene în Republica Moldova va semnifica atracţie economică bazată pe o creştere substanţială a
gradului de încredere a învestitorilor străini în capacitatea legislaţiei şi infrastructurii tehnico-administrative din ţara noastră de a le proteja investiţiile, inclusiv în domeniul proprietăţii industriale,
precum şi o puternică garanţie pentru investitorii străini.
Informaţiile privind brevetele europene vor constitui elemente-cheie în strategia întreprinderilor în domeniul inovării. Se vor crea premise pentru evitarea cheltuielilor costisitoare destinate cercetării în Republica Moldova pentru soluţii tehnice care au fost deja realizate în alte ţări și pentru
stimularea creativităţii și competitivităţii în economia moldovenească.
Urmare a procedurii de validare, pe teritoriul Republicii Moldova vor avea protecţie niște brevete
puternice, recunoscute de către toate statele contractante ale Convenţiei brevetului european. Aceste brevete vor contribui esenţial la diseminarea informaţiilor tehnice și a tehnologiilor performante
și vor stimula comerţul internaţional cu licenţe.
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În vederea implementării eficiente a prevederilor Acordului de validare sub aspect normativ
este necesară modificarea și completarea Legii nr. 50-XVI din 7 martie 2008 privind protecţia
invenţiilor în scopul stabilirii procedurii de validare a cererilor de brevet european și a brevetelor
europene, și a efectelor produse de acestea. Un proiect de Lege în acest sens a fost elaborat de AGEPI
și transmis Guvernului spre aprobare și promovare.
De asemenea, a fost elaborat un proiect de Lege ce vizează modificarea și completarea actelor
legislative speciale în domeniul proprietăţii intelectuale, și anume:
0 Legea nr.38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia mărcilor;
0 Legea nr.161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale;
0 Legea nr.39-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia soiurilor de plante,
în scopul actualizării conţinutului acestor legi, precum şi îmbunătăţirii procedurilor de înregistrare a obiectelor de proprietate intelectuală, ţinând cont de practica aplicării acestora din momentul adoptării lor, inclusiv în temeiul propunerilor mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală.
Acest fapt va contribui la stimularea procesului inovaţional prin facilitarea procedurilor de obţinere
a protecţiei şi extinderea utilizării obiectelor de proprietate intelectuală.
De asemenea, a fost elaborat un proiect de modificare a Hotarârii Guvernului Republicii Moldova nr. 774 din 13.08.1997 cu privire la taxele pentru servicii cu semnificație juridică în domeniul
protecţiei obiectelor proprietătii intelectuale, în scopul optimizării şi actualizării tarifelor pentru
serviciile menţionate, ceea ce va avea efect pozitiv şi asupra activităţii de brevetare-înregistrare a
OPI, iar în final, asupra celei de inovare.
În plan instituţional al domeniului de PI au avut loc schimbări importante în temeiul Legii nr.
114 din 3 iulie 2014 cu privire la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, prin care
AGEPI este transformată din întreprindere de stat, activitatea căreia era reglementată de Codul pentru ştiinţă şi inovare, în instituţie publică aflată în subordinea Guvernului, responsabilă de promovarea şi realizarea activităţilor în domeniul protecţiei juridice a proprietăţii intelectuale privind drepturile de proprietate industrială, dreptul de autor şi drepturile conexe. Acest fapt atestă importanţa
acordată domeniului de PI de către stat. Totodată, AGEPI va continua să desfăşoare activităţi de informare şi documentare şi va oferi, la cerere, acces la informaţiile publice din domeniul proprietăţii
intelectuale şi la sursele de informare şi documentare de referinţă, având drept scop stimularea
activităţilor inovative, sporirea nivelului de conştientizare a avantajelor protecţiei obiectelor de
proprietate intelectuală şi facilitarea accesului liber, rapid şi individual al tuturor persoanelor interesate în procedurile de protecţie a obiectelor de proprietate intelectuală.
La moment, în legislaţia actuală din domeniul PI nu au fost depistate impedimente în calea
activităţii inovaţionale sau lacune care ar trebui suplinite pentru a stimula această activitate, totodată,
în permanenţă se va monitoriza evoluţia ei .

3.3.2. Cadrul normativ în domeniul inovaţional
Activitatea inovaţională este susţinută insuficient de actualul cadru legislativ şi normativ. Principalul act legislativ ce reglementează procesul inovaţional este Codul cu privire la ştiinţă şi inovare,
adoptat prin Legea Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004.
Codul cu privire la ştiinţă şi inovare reglementează raporturile juridice ce ţin de: elaborarea şi
promovarea politicii de stat în sfera ştiinţei şi inovării; activitatea de cercetare ştiinţifică, inovare şi
transfer tehnologic; informaţiile ştiinţifico-tehnologice; acreditarea organizaţiilor în sfera ştiinţei şi
inovării; atestarea cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare; protecţia proprietăţii
intelectuale; statutul juridic al subiectelor din sfera ştiinţei şi inovării. Codul respectiv defineşte
noţiunea de transfer tehnologic şi stabileşte că Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (AITT)
este instituţia responsabilă de realizarea politicii de stat în domeniul inovării şi transferului tehnologic. Însă conceptul modern de inovaţie este reflectat doar parţial în acest Cod. Noţiunea de
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inovare a fost definită drept “aplicare a rezultatului final, nou sau perfecţionat, al activităţii din domeniul cercetării ştiinţifice şi transferului tehnologic realizat sub formă de cunoaştere, produs, serviciu, proces competitiv, nou sau perfecţionat, utilizate în activitatea practică şi/sau comercializate
pe piaţă”. Această definiţie lasă în afara cadrului legal anumite tipuri de inovaţii care nu rezultă din
procesul de cercetare ştiinţifică, dar sunt generate la nivel de firmă, în urma inovărilor incrementale,
organizaţionale, nontehnologice etc. Totodată, pentru ca entităţile inovatoare să poată beneficia de
resurse financiare publice alocate pentru sfera de ştiinţă şi inovare, acestea trebuie să fie acreditate,
ceea ce presupune procesul prin care Consiliul Naţional de Acreditare şi Atestare recunoaşte oficial
competenţa organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării şi a personalului ei de a desfăşura activităţi specifice profilului lor, în conformitate cu normele de evaluare şi criteriile de acreditare.
Cadrul legislativ pune accent pe generarea cunoştinţelor şi rezultatelor ştiinţifice, mai puţin pe
asimilarea economică şi socială a acestora.
Statul asigură finanţarea sferei ştiinţei şi inovării în cuantum de până 1 la sută din produsul intern brut, cu specificarea anuală al acestuia în Acordul de parteneriat dintre Guvern şi Academia de
Ştiinţe a Moldovei, care de asemenea stabileşte:
a) strategia dezvoltării sferei ştiinţei şi inovării;
b) direcţiile strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării;
c) cuantumul finanţării sferei ştiinţei şi inovării, în conformitate cu legea bugetului de stat, având
în vedere creşterea permanentă a necesităţilor de finanţare ale acestei sfere.
Legea nr. 138-XV din 10.05.2001 cu privire la activitatea de raţionalizare reglementează
raporturile apărute în legătură cu elaborarea şi folosirea propunerilor de raţionalizare între autorii
acestor propuneri şi subiecţii activităţii de întreprinzător (întreprinderi, instituţii, organizaţii), indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică. În conformitate cu art.27 al acestei Legi,
autorilor propunerilor de raţionalizare care au o mare importanţă pentru economia ţării li se poate
conferi, în modul stabilit, titluri onorifice ale Republicii Moldova. Alte mijloace şi metode de stimulare de către stat a activităţii de raţionalizare se stabilesc prin acte normative corespunzătoare.
Legea nr.138-XVI din 21 iunie 2007 cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare reglementează regimul juridic de organizare şi funcţionare a parcurilor ştiinţificotehnologice şi a incubatoarelor de inovare şi are scopul de a stimula activităţile de inovare şi transfer
tehnologic, menite să transforme rezultatele cercetărilor ştiinţifice şi inovaţiile în produse, servicii,
procese noi sau perfecţionate (în special, art.17). Conform legii, obiectivele principale ale parcurilor
ştiinţifico-tehnologice sunt atragerea de investiţii, crearea unor sectoare competitive ale industriei
în baza tehnologiilor moderne avansate şi inovaţionale, desfăşurarea de activităţi în concordanţă cu
oportunităţile de dezvoltare specifice zonei respective, inclusiv utilizarea mai eficientă a patrimoniului public şi crearea locurilor noi de muncă. Însă şi în această Lege inovaţiile sunt abordate din perspectiva procesului de cercetare ştiinţifică şi de transferare a rezultatelor procesului dat în sectorul
economic. În conformitate cu art.17 al Legii menţionate, rezidenţii parcului ştiinţifico-tehnologic şi
cei ai incubatorului de inovare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, beneficiază de: a) facilităţi
fiscale şi vamale; b) finanţări, obţinute prin concurs în cadrul programelor de stat şi al proiectelor din
sfera ştiinţei şi inovării, acordate inclusiv pentru crearea şi/sau dezvoltarea infrastructurii de inovare;
c) investiţii şi dotări cu echipamente de la persoane fizice şi persoane juridice de drept public sau
privat şi din asistenţă financiară externă; d) donaţii, sponsorizări şi investiţii; e) condiţii avantajoase
de locaţiune, folosire a infrastructurii şi a comunicaţiilor, inclusiv prin eşalonare a plăţilor; f ) scutiri
sau reduceri de tarife. Rezidenţii incubatorului de inovare beneficiază de servicii de incubare.
Procesul de transfer este reglementat într-o manieră birocratizată şi excesiv de centralizată, iar
funcţiile şi competenţele sunt atribuite impropriu. Totodată, experienţa naţională din ultimii ani
sugerează că paradigma de creare a unor oaze izolate de excelenţă şi transfer tehnologic nu este
optimă pentru dezvoltarea pe termen lung a competenţelor inovaţionale.
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Cadrul legislativ actual nu prevede instrumente fiscale care să încurajeze inovaţiile. În
scopul creării infrastructurii inovaţionale, în anul 2007 au fost operate modificări şi completări în
Codul fiscal (la art.49 prin Legea nr.144-XVI din 22.06.2007), Codul vamal şi Legea nr.1380-XIII din
20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (art. 28), prin care rezidenţilor parcurilor ştiinţificotehnologice şi ai incubatoarelor de inovare le-au fost acordate importante înlesniri fiscale, vamale
şi tarifare. Însă nici unul dintre rezidenţi nu a beneficiat de înlesnirile prevăzute de lege, deoarece
nu exista o viziune unică la nivelul autorităţilor de stat asupra modului în care urmau să fie acordate şi utilizate aceste beneficii, solicitanţii beneficiilor nu garantau utilizarea transparentă a acestora şi a lipsit o coordonare strategică a politicilor. În consecinţă, în anul 2012 (prin Legea nr.267 din
23.12.2011) aceste înlesniri au fost anulate.
Legea nr.182 din 15 iulie 2010 cu privire la parcurile industriale stabileşte că prin crearea
parcurilor industriale se urmăreşte obiectivul de formare a unor sectoare competitive în industrie pe baza tehnologiilor moderne şi inovaţionale (în special, art.12-14). Legea prevede că în parcurile industriale se pot desfăşura activităţi de valorificare a cercetărilor ştiinţifice şi/sau dezvoltare
tehnologică într-un regim de facilităţi specifice în vederea valorificării potenţialului uman şi material
al unei regiuni. Practica internaţională demonstrează că, în anumite condiţii, parcurile industriale
sunt un instrument destul de eficient de promovare a noilor tehnologii şi inovaţii. Totodată, după
aprobarea legii au fost depistate unele probleme în funcţionarea acesteia, în special în ceea ce ţine
de formele de organizare juridică a întreprinderilor care pot obţine statutul de parc industrial, modul
de numire a administratorului parcului industrial şi alte aspecte. În consecinţă, prin Legea Nr. 276 din
15.11.2013, au fost aduse un şir de modificări şi completări la Legea nr.182 din 15 iulie 2010, care au
drept scop eliminarea deficienţelor menţionate.

3.3.3. Cadrul normativ în domeniul educaţiei
Codul educaţiei nr. 152 din 17.07.2014, în vigoare din 23.11.2014 a înlocuit Legea învăţământului
nr.547-XIII din 21 iulie 1995, care era unanim recunoscută ca fiind depăşită. Codul aduce schimbări
calitative în sistemul de învăţământ, care vor asigura funcţionarea durabilă şi sporirea rolului acestuia în dezvoltarea resurselor umane şi a economiei.
Codului urmăreşte următoarele obiective:
a) constituirea unui sistem de învăţământ de calitate capabil să influenţeze dezvoltarea durabilă
social-economică a ţării;
b) constituirea unui sistem de învăţământ capabil să concureze pe plan european şi internaţional;
c) valorificarea adecvată a statutului cadrului didactic şi managerial în societate;
d) asigurarea priorităţii învăţământului în societate.
Codul reglementează nu doar procesului educaţional, dar şi aspectele ce vizează cercetarea
ştiinţifică în învăţământul superior, activităţile de inovare şi de creaţie artistică care se realizează în
scopul producerii de cunoaştere şi al formării profesionale a specialiştilor de înaltă calificare. Astfel, coordonarea activităţii de cercetare în învăţământul superior, precum şi în domeniul ştiinţelor
educaţiei este efectuată de Ministerul Educaţiei (Art. 140).
Conform art. 106 (8), instituţiile de învăţământ superior au posibilitatea de a crea, independent
sau în parteneriat, instituţii publice de cercetare şi inovare, centre experimentale şi didactice, clinici
universitare, spitale universitare, staţiuni şi terenuri didactice, incubatoare de afaceri, cluburi sportive şi studiouri de creaţie, precum şi societăţi comerciale, prin care să îşi realizeze misiunea şi să
valorifice propriile rezultate ale activităţilor de cercetare şi inovare desfăşurate.
Codul încurajează colaborarea instituţiilor de învăţământ superior cu mediul de afaceri la formarea cadrelor de înaltă calificare; fondarea de societăţi comerciale pentru practicarea
activităţilor economice; realizarea parteneriatului public-privat; crearea incubatoarelor de afaceri
şi a laboratoarelor de cercetare comune; organizarea formării profesionale continue; angajarea
reprezentanţilor de înaltă calificare din mediul de afaceri în activitatea de elaborare a standardelor
profesionale (Art. 110).
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Cercetarea ştiinţifică în învăţămîntul superior este reglementată de art. 116 din Cod: paralel
cu norme referitoare la finanţarea cercetării, acest articol conţine prevederi similare renumitului Act
Bayh–Dole136 care are o incidenţă directă asupra stimulării activităţii de inovare. Astfel, “Instituţiile
de învăţământ superior sunt deţinătoare de drept a proprietăţii intelectuale generate din propria
activitate de cercetare, finanţată de la bugetul de stat şi sunt autonome în valorificarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice.” De asemenea, este prevăzută stimularea inventatorilor “Instituţiile
de învăţămînt superior şi instituţiile de cercetare ofertante de programe de studii superioare au
obligaţia de a recompensa autorii rezultatelor de cercetare care au devenit obiect al dreptului de
proprietate intelectuală cu cel puţin 15% din veniturile obţinute prin comercializarea acestora.”
Printre alte reglementări ale Codului, care sunt foarte importante într-o economie inovativă,
se numără: Învăţarea pe tot parcursul vieţii (art. 123) şi Formarea continuă a adulţilor (art. 126) ,
acest articol include şi următoarea prevedere: Statul garantează adulţilor formarea competenţelor
digitale de bază, în condiţiile stabilite de Ministerul Educaţiei.
Implementarea Codului cu siguranţă va stimula activitatea inovativă a mediului universitar.

3.3.4. Cadrul normativ în domeniul dezvoltării sectorului întreprinderilor
mici şi mijlocii
Legea 206-XVI/07.07.2006 privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii are
drept scop stabilirea unui mediu instituţional, regulatoriu şi administrativ favorabil dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, prin reglementarea temeiurilor, formelor juridice, economice
şi organizatorice ale susţinerii de stat a dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii. Direcţiile
susţinerii de stat a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii sînt stabilite în strategiile de stat privind
susţinerea dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii. Susţinerea de stat a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii se efectuează diferenţiat, în funcţie de genul de activitate, de perioada de
funcţionare şi de dimensiunile agenţilor economici subiecte ale sectorului întreprinderilor mici şi
mijlocii, cu utilizarea diferitelor forme şi metode de susţinere şi surse de finanţare.
Guvernul şi autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia, conform competenţei, să elaboreze politici şi să întreprindă acţiuni menite să contribuie la protecţia întreprinderilor micro, mici şi
mijlocii în raporturile lor cu statul, să simplifice procedurile administrative şi să prevină creşterea
nejustificată a costurilor aferente aplicării reglementărilor în vigoare. Elaborarea, coordonarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor şi acţiunilor privind susţinerea de stat a dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii se efectuează de Guvern, prin intermediul Ministerului Economiei.

3.3.5. Alte prevederii normative ce vizează domeniului inovării
Aşa cum s-a menţionat anterior, procesul de inovare este unul socio-economic şi este determinat în mare măsură de mediul concurenţial, de mecanismele financiare şi accesul la finanţare, de
capacitatea de absorbţie a inovaţiilor etc. În continuare, vom prezenta doar unele dintre cele mai
importante acte în acest sens.
Prin Hotărârea Consiliului Concurenţei nr.10 din 30.08.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajutorul acordat întreprinderilor mici şi mijlocii au fost stabilite condiţiile
136 Actul Bayh-Dole (Bayh-Dole Act), adoptat în Statele Unite în 1980, a revoluționat industria americană hightech. Înainte de intrarea în vigoare a Actului Bayh-Dole, guvernul SUA acumulase 28.000 de brevete, dar mai
putin de 5% din aceste brevete au fost comercializate (licențiate). Actul a permis și chiar practic a obligat
universitățile să-și breveteze rezultatele cercetărilor efectuate din finanțare bugetară și fonduri extrabugetare,
precum și să se ocupe de comercializarea lor. Ca urmare, la cele trei elemente tradiționale ale misiunii fiecărei
universități americane - predare, cercetare și muncă în folosul societății – s-a adăugat un al patrulea element
- inovarea. Acest Act a condus la creșterea rapidă a asociațiilor în participațiune create de oamenii de știință
și oameni de afaceri de risc. S-a format un nou sector - de transfer tehnologic. actualmente în Statele Unite,
aproximativ 150.000 de centre de transfer tehnologic, angajate în atragerea de investitori și implementarea
industrială. Legi similare au adoptat și alte state, de ex. India : The Indian version of the Bayh-Dole Act - Intellectual Asset Management March/April 2009 Commercialising university IP. Disponibil: http://www.iam-magazine.com/Magazine/Issue/34/Management-report/The-Indian-version-of-the-Bayh-Dole-Act
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ce trebuie respectate pentru ca ajutoarele de stat acordate pentru promovarea investiţiilor în IMM,
consultanţă şi participări la târguri să fie considerate compatibile cu mediul concurenţial normal,
precum şi instituit Formularul special de notificare privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici
şi mijlocii, prevăzut în Anexa la acest Regulament.
Deşi cadrul legislativ naţional este extins şi nu reprezintă un obstacol pentru accesul la finanţare,
totuşi, finanţele rămân a fi principala barieră întimpinată de către IMM în activitatea lor, în pofida
dezvoltării sistemului bancar, a schemelor de garantare a creditelor şi a Biroului de Credit.
Printre problemele identificate cu privire la accesul la finanţare se numără:
− dobânzile înalte ale creditelor şi volatilitatea acestora;
− lipsa resurselor financiare pe termen lung;
− lipsa şi lichiditatea scăzută a gajului; procedurile lungi de exercitare a dreptului de gaj;
− lipsa tehnologiilor bancare adecvate pentru creditarea IMM;
− calitatea proiectelor propuse spre finanţare;
− infrastructura de afaceri slab dezvoltată;
− lipsa de pe piaţa financiară a companiilor cu capital de risc.
Piaţa de capital reprezintă o altă alternativă de finanţare, oferind IMM posibilitatea de a
atrage investiţii pe termen lung prin intermediul emisiunilor de acţiuni şi obligaţiuni.
Principalele programe de suport ale sectorului, finanţate de stat şi/sau de partenerii de
dezvoltare internaţionali includ: Programul Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor, Programul-pilot de atragere a remitenţelor în economie (PARE 1+1), Programul JNPGA de Susţinere şi
Dezvoltare a Sectorului IMM finanţat de Guvernul Japoniei, Proiectul ameliorarea competitivităţii,
Fondul de garantare a Creditelor, gestionat de Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Proiectul SMERDA pentru dezvoltarea IMM în localităţile rurale, precum şi
liniile de creditare ale instituţiilor financiare internaţionale/ sau acordate în cadrul unor programe
internaţionale: BERD, MCC, BM (IDA) etc.
Deşi cadrul normativ de reglementare şi instituţional pentru achiziţii publice în Republica
Moldova este bine definit, accesul IMM la achiziţii publice este redus. Nu există un mecanism
sistematic care ar asigura implicarea în acest proces a IMM.
Pornind de la problemele elucidate, în vederea îmbunătăţirii accesului IMM la finanţare, se propune realizarea următoarelor obiective specifice:
− dezvoltarea schemelor inovative de finanţare a IMM;
− asigurarea eficientizării transferului de remitenţe;
− atragerea liniilor de credit pe termen lung de la instituţiile financiare internaţionale;
− dezvoltarea sistemului de garantare a creditelor pentru IMM;
− facilitarea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la achiziţiile publice.
Printre alte acte normative ce conţin anumite prevederi cu incidenţă asupra inovării, vom
menţiona de asemenea:
− Codul Fiscal, nr. 1163-XIII din 24.04.1997;
− Codul vamal, nr. 1149-XIV din 20.07.2000;
− Legile anuale bugetare.

3.4. Unele generalizări vis-a-vis de cadrul normativ şi de politici actual
Totalitatea actelor normative, legislative şi de politici ce reglementează activitatea inovaţională
include sute de documente care pot fi clasificate în următorul mod:
− acte normative ce determină obiectivele politicii de stat în domeniul inovaţional (strategii,
programe);
− coduri şi legi ce, în mod direct, determină funcţiile organelor de stat şi condiţiile elaborării,
protecţiei şi valorificării soluţiilor inovative, finanţarea activităţii de inovare etc.;
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− coduri şi legi ce ţin de alte domenii, dar în mod indirect reglementează unele aspecte ale
procesului inovaţional (Codurile fiscal, vamal alte legi şi acte normative);
− hotărâri de guvern, acorduri şi acte normative departamentale şi interdepartamentale ce se
referă la domeniul inovaţional.
Fiecare din documentele de politici menţionate anterior, întrunesc un ansamblu de obiective specifice, axate pe domeniul inovării şi o totalitate enormă de acţiuni, unele dintre care se intersectează
fără a prevedea o conlucrare şi coordonare a activităţilor de implementare. Este rezultatul lipsei unei coordonări în procesul elaborării şi aprobării acestora, dar şi a unor viziuni contradictorii
asupra naturii şi căilor optime de promovare a procesului inovativ în Republica Moldova.
În calitate de obiective comune ale tuturor strategiilor menţionate, putem evidenţia necesitatea
managementului corporativ al inovării, transferului tehnologic şi al proprietăţii intelectuale, necesitatea îmbunătăţirii indicatorilor statistici ai inovării, dezvoltarea pieţei (comercializării) inovaţiilor,
încurajarea activităţii de inovare, crearea fondurilor venture, întroducerea voucherelor inovaţionale,
extinderea şi eficientizarea infrastructurii inovaţionale etc.
Totuşi, în documentele de politici inovaţionale nu sunt clar specificate principalele piedici în
calea inovării în Republica Moldova, făcându-se referire doar la lipsa receptivităţii întreprinderilor
faţă de valorificarea invenţiilor şi insuficienţa finanţării activităţii inovaţionale. Însă, după cum s-a
menţionat mai sus, pentru depăşirea acestei situaţii este necesară depistarea cauzelor ei reale. În
opinia noastră acestea sunt următoarele:
1. Prezenţa unor sfere de aplicare a invenţiilor mai atractive ce asigură profituri mult mai mari
şi garantate datorită monopolizării unor sfere de activitate;
2. Obţinerea prin coruperea funcţionarilor de stat a unor comenzi de stat şi a unor poziţii favorabile pe piaţă, fapt ce asigură supraprofituri;
3. Valoarea minusculă a forţei de muncă din Republica Moldova deseori exclude oportunitatea implementării unor tehnologii noi, ce ar conduce la creşterea productivităţii muncii şi
eficienţei economice.
În documentele menţionate nu este argumentat şi specificat modelul inovaţional ce urmează a
fi aplicat în Republica Moldova.
Teoria inovării operează cu trei modele inovaţionale: euroatlantic, asiatic şi cel alternativ. Modelul
euroatlantic presupune promovarea ciclului complex al inovării de la idee la elaborare şi aplicare
finală în tehnologii sau produse noi. El mai este denumit model liniar. Modelul implementat în Republica Moldova pe parcursul ultimilor 10 ani în baza prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi
inovare, în linii mari, corespunde acestui model.
Totodată, insuccesele promovării procesului inovaţional, în mai multe ţări, în mare măsură sunt
asociate cu aplicarea acestui model, care tot mai frecvent se consideră depăşit. Tot mai mulţi experţi
şi cercetători îl consideră incorect, deoarece inovaţii foarte importante apar deseori fără cercetări
ştiinţifice consistente. În argumentarea acestei opinii deseori se face trimitere la Charpie report publicat în SUA în anii 60 ai sec.XX conform căruia costurile cercetării constituie doar cca 10% din cele ale
inovării137.
În al doilea model, denumit asiatic, lipseşte ciclul generării ideii inovative şi cel al cercetării.
Acest model este bazat pe preluarea tehnologiilor avansate străine. A fost cu succes aplicat în Japonia, Koreea, Taivan, China. De fapt, anume acest model corespunde ţărilor cu economii emergente,
cum este şi cazul Republicii Moldova.
În al treilea model – alternativ sunt slab prezentate atât componenta ştiinţifică, cât şi cea a
tehnologiilor avansate. Acest model este orientat spre aplicarea tehnologiilor high–hume, în care
137 Acesta corespunde și cu conceptul lui P. Druker: invenția se bazează mai mult pe inspirație și mai puțin pe
muncă (pe transpirație), iar cele mai multe eforturi le necesită aducerea invenției până la stadiul de produs,
adică transferul de tehnologie.
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rolul-cheie îl are informaţia, fapt ce a permis mai multor ţări atingerea unor ritmuri înalte ale creşterii
economice.
În teoria inovării există şi alte clasificări ale modelelor inovaţionale (modele bazate pe încurajarea ofertei inovaţiilor şi a cererii acestora, modele ale spiralei duble şi triple, modele tradiţionale
interactive şi superactive etc.), care în contextul prezentului studiu sunt mai puţin relevante.
Generalizarea prevederilor actelor legislative şi normative ale Republicii Moldova în domeniul
inovaţional denotă o abordare preponderent formală şi fragmentară a procesului inovativ. Astfel, din
totalitatea mecanismelor de încurajare a activităţilor de inovare aplicate în străinătate, în Republica
Moldova se utilizează doar următoarele:
a. cofinanţarea directă a proiectelor inovaţionale practicată prin intermediul AITT;
b. promovarea infrastructurii procesului inovaţional (parcurile ştiinţifico – tehnologice, incubatoarele inovaţionale, centrele de transfer tehnologic din universităţi etc.)
c. acordarea facilităţilor la achitarea taxelor de protecţie a invenţiilor, designului industrial şi
altor OPI prin intermediul AGEPI.
Celelalte modalităţi de susţinere a activităţii inovative sunt totalmente ignorate, implementarea unora dintre acestea, a căror oportunitate a utilizării s-a constatat demult, este tergiversată de
peste10 ani.
Printre cele mai cunoscute şi eficiente modalităţi de acest gen, care şi-au demonstrat pe deplin
eficienţa în alte ţări, vom menţiona:
− aplicarea finanţării venture a inovării şi a investiţiilor tip business-angels;
− acordarea creditelor preferenţiale pentru promovarea proiectelor inovaţionale;
− aplicarea facilităţilor şi vacanţelor fiscale întreprinderilor inovative în primul rând a celor din
sectorul IMM;
− aplicarea unui regim accelerat al amortizării fondurilor fixe;
− susţinerea brevetării invenţiilor autohtone în străinătate.
Prin urmare, putem concluziona că încurajarea activităţii de inovare în Republica Moldova nu are
un caracter sistemic, ci poartă un caracter fragmentar.
Acordarea unor facilităţi stipulate în actele legislative fără aprobarea ulterioară a mecanismelor
de funcţionare a acestora (regulamente, instrucţiuni, decizii guvernamentale sau ministeriale) indică
caracterul declarativ al încurajării procesului inovaţional în Republica Moldova. Cel mai elocvent
exemplu de acest gen îl reprezintă facilităţile stipulate de legislaţie pentru rezidenţii parcurilor
ştiinţifico-tehnologice, care aşa şi nu au întrat în vigoare, fiind ulterior abrogate. În acelaş context
vom menţiona şi soarta vitregă a finanţării venture în Republica Moldova, necesitatea căreia a fost
sesizată şi se resimte de aproximativ 10 ani.
Cuantumul extrem de limitat al surselor utilizate pentru promovarea procesului inovaţional (cca
10 mln lei anual pentru cofinanţarea proiectelor inovaţionale prin intermediul AITT, 2-3 mln lei –
facilităţi la taxele pentru brevetarea invenţiilor acordate prin intermediul AGEPI, sursele bugetului
de stat şi granturile străine direcţionate spre crearea şi funcţionarea infrastructurii inovaţionale, inclusiv parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatorul inovaţional etc.) indică caracterul minuscul al
susţinerii procesului inovaţional în Republica Moldova.
Totodată, din prezentarea cadrului de politici este evidentă dorinţa de redresare a situaţiei în domeniul inovării. Pe parcursul ultimilor 1-2 ani au fost adoptate un şir de documente de politici foarte
importante ce abordează la un nivel conceptual mai avansat domeniul inovării, în plus, planurile de
acţiuni privind implementarea strategiilor, conceptelor etc., conţin obiective concrete şi destul de
ambiţioase, în special în ceea ce priveşte termenele de realizare, menite să impulsioneze activitatea
inovaţională.

104

3.5. Cadrul instituţional în domeniul inovării
Pornind din analiza documentelor de politici ce ţin de domeniul inovării, în realizarea politicii de
stat sunt implicate următoarele instituţii corespunzătoare:
Ministerul Economiei. Una dintre funcţiile de bază ale acestuia este participarea la promovarea implementării documentelor de politici ale statului în domeniul inovaţiilor şi transferului
tehnologic, inclusiv în scopul creării instrumentelor de dezvoltare/susţinere a antreprenoriatului inovaţional (parcuri industriale şi ştiinţifico-tehnologice, incubatoare de inovare, structuri de
consultanţă şi asistenţă tehnică etc.), în vederea implementării rezultatelor activităţii de cercetaredezvoltare, inovare şi transfer tehnologic. Totodată, aceste funcţii se limitează la domeniile industriei şi energeticii. În domeniul inovaţiilor, Ministerul Economiei are şi atribuţia de a promova
participarea şi cooperarea agenţilor economici la activităţile de cercetare-dezvoltare-inovare. Prin
intermediul Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM),
Ministerul Economiei implementează o serie de programe pentru susţinerea generală a afacerilor, dar acestea nu sînt suficiente şi bine orientate pentru susţinerea unor activităţi autentic
inovaţionale.
Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM), în conformitate cu prevederile Codului cu privire la
ştiinţă şi inovare, exercită rolul de coordonator în promovarea inovaţiilor şi transferului tehnologic.
Domeniul cercetării-dezvoltării al Republicii Moldova este gestionat de organele reprezentative ale
comunităţii ştiinţifice – Asambleea AŞM şi Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică
(CSŞDT). Ultimul, este organul executiv al AŞM care stabileşte modul şi criteriile de repartizare a
mijloacelor publice în sfera de cercetare şi inovare, elaborează mecanismele de monitorizare şi de
stimulare a implementării rezultatelor programelor de stat în sfera ştiinţei şi inovării, precum şi cele
de formare a pieţelor de produse. Totodată, se consideră, că realizarea multiplelor atribuţii de către
AŞM nu are influenţe pozitive asupra dezvoltării economiei naţionale, deoarece o singură instituţie
a devenit responsabilă de formularea, implementarea, monitorizarea, evaluarea impactului politicilor de inovare şi raportarea către Guvern şi public. Ca rezultat, suportul financiar din partea statului a fost acordat aproape în întregime doar pentru generarea de cunoştinţe în instituţiile subordonate Academiei, o pondere foarte modestă revenind pentru preluarea, absorbţia şi distribuirea
cunoştinţelor de către întreprinderile din economia reală şi de către societate în general.
Aici este necesar de menţionat şi următoarele două centre fondate prin hotărâri ale CSŞDT:
Centrul Proiecte Internaţionale al AŞM, responsabil de organizarea concursurilor proiectelor
în baza tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi de coordonarea
activităţii reţelei punctelor naţionale de contact şi reprezentanţilor comunităţii ştiinţifice în diferite
structuri europene.
Centrul pentru Finanţarea Cercetărilor Fundamentale şi Aplicative (CFCFA)138, care are statut autonom şi organizează, în condiţii de transparenţă şi deschidere pentru toate părţile interesate,
concursul programelor şi proiectelor de cercetări fundamentale şi aplicative. Deciziile de finanţare
au la bază evaluările experţilor independenţi.
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (AITT), creată pe lângă AŞM, este responsabilă
de coordonarea, stimularea şi implementarea mecanismelor activităţii de inovare şi transfer tehnologic. Agenţia organizează colectarea proiectelor de transfer tehnologic, expertiza independentă,
selectarea pe bază de concurs, finanţarea din surse publice, monitorizarea realizării şi corectitudinii cofinanţărilor, evaluarea şi diseminarea rezultatelor. De asemenea, monitorizează şi evaluează
activităţile parcurilor ştiinţifico-tehnologice, ale incubatoarelor de inovare, susţine dezvoltarea acestora prin implementarea politicilor şi strategiilor de inovare şi de transfer tehnologic.
138 Descrierea detaliată a activității CFCFA este dată în compartimentul Finanţarea Cercetării Fundamentale şi
Aplicative.
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Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (CNAA) - autoritatea publică din Republica Moldova responsabilă pentru evaluarea şi acreditarea organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării,
precum şi pentru atestarea personalului înalt calificat (conferirea gradelor şi titlurilor ştiinţifice şi
ştiinţifico-didactice). CNAA are un rol-cheie în procesul inovaţional, deoarece numai entităţile acreditate de acesta au acces plenar la finanţarea de stat pentru activităţile de cercetare şi inovare.
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI)139, instituţia publică aflată în subordinea Guvernului, responsabilă de promovarea şi realizarea activităţilor în domeniul protecţiei
juridice a proprietăţii intelectuale privind drepturile de proprietate industrială, dreptul de autor şi
drepturile conexe.
AGEPI planifică din punct de vedere strategic şi implementează obiectivele de dezvoltare a sistemului naţional de proprietate intelectuală; organizează şi gestionează funcţionarea sistemului
naţional de proprietate intelectuală în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova şi cu tratatele
internaţionale la care Republica Moldova este parte; asigură promovarea propunerilor referitoare la
cadrul normativ privind protecţia proprietăţii intelectuale şi perfecţionarea legislaţiei naţionale în
domeniu, avizează proiecte de acte normative elaborate de alte autorităţi publice; prestează servicii
aferente domeniului proprietăţii intelectuale, în conformitate cu legislaţia.
AGEPI are următoarele atribuţii: recepţionează şi examinează cererile pentru acordarea
protecţiei, acordă şi eliberează, în numele statului, titluri de protecţie pentru obiectele de proprietate
intelectuală, conform legislaţiei în domeniul proprietăţii intelectuale; gestionează şi depozitează
registrele naţionale ale cererilor depuse şi registrele naţionale ale titlurilor de protecţie acordate
pentru invenţii, soiuri de plante, topografii de circuite integrate, mărci, desene şi modele industriale, registrele naţionale ale indicaţiilor geografice protejate, denumirilor de origine protejate şi
specialităţilor tradiţionale garantate, registrul de stat al obiectelor protejate de dreptul de autor şi
drepturile conexe, registrele naţionale ale contractelor de licenţă, de cesiune, de gaj şi de franchising
referitoare la obiectele de proprietate industrială, registrul de stat al titularilor marcajelor de control,
registrele naţionale ale mandatarilor autorizaţi şi evaluatorilor în domeniul proprietăţii intelectuale;
administrează, stochează şi dezvoltă bazele de date în domeniul proprietăţii intelectuale în conformitate cu legislaţia.
AGEPI desfăşoară activităţi de informare şi documentare şi oferă, la cerere, acces la informaţiile
publice din domeniul proprietăţii intelectuale şi la sursele de informare şi documentare de referinţă,
având drept scop stimularea activităţilor inovative, sporirea nivelului de conştientizare a avantajelor
protecţiei obiectelor de proprietate intelectuală şi facilitarea accesului liber, rapid şi individual al
tuturor persoanelor interesate la procedurile de protecţie a obiectelor de proprietate intelectuală.
Promovarea şi diseminarea informaţiilor cu privire la proprietatea intelectuală au loc prin organizarea şi desfăşurarea expoziţiilor, seminarelor, simpozioanelor şi conferinţelor naţionale şi
internaţionale în domeniul proprietăţii intelectuale, prin colaborarea cu reprezentanţii instituţiilor
de cercetare-dezvoltare, agenţii economici, organizaţiile necomerciale şi cu mass-media, prin acordarea asistenţei de specialitate şi a consultaţiilor în domeniu.
Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM),
instituţia publică, necomercială, nonprofit, care activează în coordonarea Ministerului Economiei.
Printre funcţiile ODIMM se numără elaborarea şi implementarea programelor şi proiectelor de dezvoltare a sectorului IMM, acordarea serviciilor de consultanţă şi instruire a managerilor şi angajaţilor
IMM, crearea şi dezvoltarea unei reţele de incubatoare de afaceri, susţinerea formării de clustere şi
reţele inovative. Organizaţia implementează programele de suport aprobate de Ministerul Economiei,
însă aceste programe sunt generale şi nu ţintesc în mod expres firmele inovatoare.
Biroul Naţional de Statistică, instituţia de stat abilitată cu furnizarea de date statistice. În
ceea ce priveşte statistica activităţilor inovaţionale în Republica Moldova, se constată o slabă
139 Activează în baza Legii nr. 114 din 03.07.2014 cu privire la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală,
MO Nr.282-289/600 din 26.09.2014.
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dezvoltare a acesteia: lipsesc o serie de indicatori-cheie necesari pentru monitorizarea stării şi dinamicii activităţilor inovaţionale şi pentru evaluarea impactului politicilor, iar datele colectate de
BNS acoperă numai activităţile de cercetare şi inovare care au loc în cadrul unor entităţi academice
acreditate şi nu includ inovaţiile de produs, de proces, de marketing şi organizaţionale, care au loc în
cadrul firmelor din economia reală.
Este necesar de menţionat că, explicit, cadrul instituţional în domeniul inovării este reflectat în
Strategia inovaţională a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 „Inovaţii pentru competitivitate”. Totodată, nu toate instituţiile implicate în realizarea Planului de acţiuni pentru implementarea strategiei sunt menţionate. Astfel, nu sunt incluse în acest cadru următoarele autorităţi
şi instituţii: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor; Ministerul Educaţiei; Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare; Ministerul Finanţelor; Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor; Agenţia Naţională pentru Reglementare
în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei; ministerele de ramură; universităţile; Agenţia
Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă; Camera de Comerţ şi Industrie; autorităţile municipale;
Instituţia statală responsabilă de evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul superior şi cercetare; Centrul de e-Guvernare.
În acest context, nu sunt clare rolul şi locul acestor entităţi în sistemul de inovare şi nici modul
de coordonare al acestuia. În Strategia de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova până în 2020,
după cum s-a menţionat anterior, este prevăzută Crearea Comitetului Consultativ pentru Cercetare şi Inovare140 ca organ reprezentativ al organizaţiilor şi instituţiilor interesate de cercetare şi
novare, însă nu se cunoaşte care vor fi funcţiile acestuia, şi dacă va avea vreun rol de coordonator în
domeniul inovării.
Spre exemplu, în România, de stabilirea prioritatilor Strategiei nationale de cercetare, dezvoltare
și inovare 2014-2020 este responsabil Consiliul Naţional pentru Politica Știinţei, Tehnologiei și
Inovării (CNPSTI)141, organism consultativ al Guvernului, în coordonarea primului-ministru. Acest
Consiliu este compus din miniștri, având ca misiune principală coordonarea și corelarea politicilor
din domeniul cercetării-dezvoltării și inovării cu cele de dezvoltare la nivel sectorial și, respectiv, regional, în cadrul unui sistem naţional de inovare.
La moment, în Republica Moldova nu este un asemenea organ care să se axeze pe sistemul de
inovare, mai mult, însuși ecosistemul de inovare nu este constituit ca un sistem integru, existând
doar anumite elemente ale acestuia.

3.6. Infrastructura sferei ştiinţei şi inovării
Codul cu privire la ştiinţă şi inovare aprobat în 2004, defineşte infrastructura sferei ştiinţei şi
inovării ca totalitate a organizaţiilor care contribuie la desfăşurarea activităţii ştiinţifice şi de inovare142, incluzând în această categorie Academia de Ştiinţe, alte organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării,
instituţii financiare, fonduri şi agenţii de susţinere a activităţii în domeniu, business-incubatoare, parcuri de inovare (ştiinţifice, tehnico-ştiinţifice şi tehnologice), întreprinderi şi alte organizaţii specializate.
Infrastructura de sprijin a inovării ocupă un loc important în ecosistemul inovării, aşa cum este
acesta prezentat în Fig. 1 din Anexa 9.
Pentru susţinerea şi dezvoltarea infrastructurii de inovare, începând cu 2007 s-a iniţiat elaborarea cadrului juridic de reglementare a acestei sfere. Astfel, în 2007 este aprobată Legea cu privire la
140 Conform pct. 4 al Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de cercetare-dezvoltare a Republicii
Moldova până în 2020, crearea acestui Comitet Consultativ este pusă în responsabilitatea Cancelariei de Stat
și este prevăzută pentru trimestrul II, 2015.
141 Consiliul Național pentru Politica Științei, Tehnologiei și Inovării a fost creat în temeiul art. 40 din OG 57/2002
privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare.
142 Art. 25 din Codul nr. 259 din 15.07.2004 cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova. Publicat:
30.07.2004 în Monitorul Oficial nr. 125-129, art. nr: 663
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parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare, care reglementează modul de activitate
a acestora. În Lege se utilizează noţiunile de parcuri ştiinţifico-tehnologice şi incubatoare de inovare, ceea ce diferă de noţiunile utilizate în Cod: business-incubatoare, parcuri de inovare (ştiinţifice,
tehnico-ştiinţifice şi tehnologice). În acest sens, Codul cu privire la ştiinţă şi inovare în articolul 25
utilizează alte noţiuni, decât noţiunile din Legea 138, prevederile celor două acte normative fiind astfel în contradicţie. În sensul legii, prin parc ştiinţifico-tehnologic se înţelege o grupare de persoane
juridice şi persoane fizice, constituită în baza unui contract de asociere, care include organizaţii din
sfera ştiinţei şi inovării, alte subiecte reprezentând domenii ale activităţii de inovare şi de transfer
tehnologic, agenţi economici care valorifică rezultatele ştiinţifice şi inovaţiile prin activităţi economice143. Incubatorul de inovare este definit ca o grupare de persoane juridice şi persoane fizice
constituită în baza unui contract de asociere, încheiat între administratorul incubatorului, pe de o
parte, şi rezidenţii acestui incubator, pe de alta, care valorifică rezultatele ştiinţei şi inovaţiile din unul
sau din mai multe domenii tehnologico-ştiinţifice prin activităţi de inovare şi transfer tehnologic şi
efectuează cercetări menite să acorde suport ştiinţific activităţilor menţionate144. Codul nu defineşte
cele două noţiuni.
În perioada 2007–2014, sub egida Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în ţară au fost create 3 parcuri ştiinţifico-tehnologice şi 9 incubatoare de inovare, în cadrul cărora, rezidenţii (întreprinderi
inovaţionale) îşi realizează proiectele de transfer tehnologic în diferite domenii.

3.6.1. Parcurile ştiinţifico-tehnologice
Interpretând definiţia dată de lege noţiunii de parc ştiinţifico-tehnologic (PŞT), se poate
spune că acesta reprezintă o formă organizatorică specifică a raporturilor administratorului parcului
cu rezidenţii, care implementează realizările ştiinţei şi inovării prin intermediul activităţii de inovare,
transfer tehnologic şi de cercetare, destinate acordării suportului ştiinţific activităţilor economice.
Parcurile ştiinţifice reprezintă o organizaţie condusă de specialişti pregătiţi, al căror obiectiv
este asigurarea îmbogăţirii comunităţii prin promovarea culturii inovaţionale şi a competitivităţii
afacerilor asociate şi a instituţiilor de ştiinţă. Pentru a permite atingerea obiectivelor, PŞT stimulează
şi conduce fluxul informaţional şi tehnologic dintre universităţi, instituţii de cercetare şi dezvoltare,
companii şi pieţe; facilitează înfiinţarea şi creşterea companiilor bazate pe inovare prin incubare şi
spin-off ; asigură servicii cu valoare adăugată, facilităţi şi spaţii de înaltă calitate.
Studiile internaţionale la capitolul parcuri ştiinţifico-tehnologice relevă distincţia parc tehnologic–parc ştiinţific. Astfel, parcurile tehnologice sunt iniţiative bazate pe proprietate, care asigură
afaceri de înaltă calitate pe un anumit câmp în apropierea unor centre de ştiinţă (universitate sau
un complex al instituţiilor de cercetare). Aceste afaceri sunt de regulă iniţiate de cercetători, care
doresc să comercializeze cercetările sale marilor companii industriale. De regulă, dar nu în mod exclusiv, companiile situate în parcul tehnologic îşi încep activitatea antreprenorială într-un incubator
de afaceri, care reprezintă un component integral (“pepinieră“) al PT. Principala diferenţă dintre parcurile tehnologice şi parcurile industriale este faptul că cele din urmă reprezintă nişte situri extinse
care asigură terenul şi facilităţile necesare pentru înfiinţarea fabricilor. Sunt proiectate pentru afaceri
bine stabilite care au activităţi de fabricaţie, nu neapărat interconectate între ele.
Rezidenţii PŞT sunt persoane juridice sau fizice, indiferent de tipul de proprietate şi forma
juridică de organizare, inclusiv organizaţii, instituţii şi întreprinderi din sfera ştiinţei şi a inovării, cu
sediu permanent sau domiciliu în Republica Moldova, care practică, în bază de contract încheiat
cu administratorul parcului, activităţi de cercetare şi/sau inovare şi de transfer tehnologic, de producere şi comercializare a mărfurilor (serviciilor) obţinute din aceste activităţi şi/sau de cercetare
ştiinţifică aferentă lor, efectuate în parcul ştiinţifico-tehnologic.145 Pentru obţinerea statului de rezident, legislaţia prevede o serie de condiţii pe care aceştia ar trebui să le întrunească. Astfel, con143 Art. 3 din Legea nr. 138 din 21.07.2007 cu privire la parcurile științifico-tehnologice și incubatoarele de inovare. Publicat: 27.07.2007 în Monitorul Oficial Nr. 107-111, art Nr: 476.
144 ibidem
145 Art. 3 din Legea nr. 138 din 21.07.2007 cu privire la parcurile științifico-tehnologice și incubatoarele de inovare. Publicat: 27.07.2007 în Monitorul Oficial Nr. 107-111, art.: 47
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form prevederilor legislative, solicitanţii statutului de rezident al unui PŞT trebuie să practice doar
activităţi de inovare şi transfer tehnologic, de prestare a serviciilor în domeniul afacerilor de inovare,
de producere şi comercializare a mărfurilor (serviciilor) obţinute din aceste activităţi şi/sau de cercetare ştiinţifică aferentă lor, efectuate în acest parc. Termenul de activitate a rezidentului în cadrul PŞT
nu trebuie să depăşească 5 ani.
Urmarea a intrării în vigoare a Legii cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele
de inovare, în 2007 este creat primul Parc ştiinţifico-tehnologic din Republica Moldova – PŞT Academica. A urmat în 2008 crearea PŞT Inagro şi ultimul PŞT a fost creat în 2009 – PŞT Micronanoteh
(Fig. 2 din Anexa 9).
Conformul ultimului Raport de activitate a Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic,
responsabilă de monitorizarea activităţii parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarelor de inovare, la sfârşitul anului 2013 infrastructura inovaţională era constituită din trei parcuri ştiinţificotehnologice şi şapte incubatoare de inovare.
Parcul Știinţifico-Tehnologic ”Academica”, creat în 2007 (prima
structură de inovare din ţară) la propunerea clusterului știinţificotehnologic ”Academica” cu specializare universală. Din momentul
creării, investiţiile publice în dezvoltarea infrastructurii parcului au
constituit 7860 mii lei, din 2012 acestea incluzând și dezvoltarea
infrastructurii Incubatorului ”Inovatorul”, care a devenit parte a parcului. În cadrul parcului, statutul de rezident a fost obţinut de cca
48 de întreprinderi, care au comercializat producţie inovaţională în
volum de 104001 mii lei.
Parcul Știinţifico-Tehnologic ”Inagro”, creat în 2008 la propunerea clusterului știinţifico-tehnologic în domeniul agriculturii ecologice și intensive. Din momentul creării, investiţiile publice în dezvoltarea infrastructurii parcului au constituit 7800 mii lei. În cadrul
parcului, statutul de rezident a fost obţinut de cca 22 întreprinderi,
care au comercializat producţie inovaţională în volum de 66370,5
mii lei.

Parcul Ştiinţifico-Tehnologic ”Micronanoteh”, creat în 2009 la
propunerea clusterului ştiinţifico-tehnologic în domeniul microelectronicii şi nanotehnologiilor ”Micronanoteh”. Până în 2012,
parcul nu a activat. Din 2012, investiţiile publice în dezvoltarea infrastructurii parcului au constituit 96,6 mii lei. În cadrul parcului,
statutul de rezident este deţinut de 3 rezidenţi.

În aprilie 2014, pe pagina oficială a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor a fost
publicat, pentru consultare publică, un proiect de lege cu privire la parcurile din industria tehnologiei
informaţiei. Prevederile proiectului dublează practic Legea nr. 138 cu privire la parcurile ştiinţificotehnologice şi incubatoarele de inovare. Ceea ce conform prevederilor actuale, constituie specializare a unui parc tehnologic, s-a materializat într-un proiect de lege separat, în care sunt prevăzute
o serie de facilităţi pentru rezidenţi, în pofida faptului că facilităţile prevăzute în Legea nr. 138 nu au
fost puse în practică.
În 2012, AITT a modificat Regulamentul cu privire la monitorizarea activităţii parcurilor
ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarelor de inovare, introducând un indicator nou: numărul
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obiectelor de proprietate intelectuală create în cadrul parcului/incubatorului. Introducerea acestui indicator este relevant, în condiţiile în care până în 2012 acesta nu se monitoriza, cu toate că,
lista documentelor pe care le prezintă pretendentul la statul de rezident, implică obligatoriu şi
copia brevetului.

3.6.2. Incubatoarele de inovare
Potrivit legislaţiei actuale, incubatorul de inovare reprezintă o grupare de persoane juridice
şi persoane fizice constituită în baza unui contract de asociere, încheiat între administratorul incubatorului, pe de o parte, şi rezidenţii acestui incubator, pe de alta, care valorifică rezultatele
ştiinţei şi inovaţiile din unul sau din mai multe domenii tehnologico-ştiinţifice prin activităţi de
inovare şi transfer tehnologic şi efectuează cercetări menite să acorde suport ştiinţific activităţilor
menţionate
În prezent, în RM îşi desfăşoară activitatea următoarele Incubatoare de Inovare:
Incubatorul de Inovare ”Inovatorul”, creat în 2007, la propunere
clusterului știinţifico-tehnologic ”Academica”cu specializare universală. Din momentul creării, investiţiile publice în dezvoltarea infrastructurii incubatorului au constituit 4250 mii lei, din 2012 alocaţiile bugetare
pentru incubator fiind egale cu cele pentru PȘT ”Academica”.
În cadrul incubatorului, statutul de rezident a fost obţinut de cca 13 întreprinderi, care au comercializat producţie inovaţională în volum de 33006,2 mii lei.
Incubatorul de Inovare ”Politehnica”, creat în 2011,având specializare universală. Din momentul creării, investiţiile publice în
dezvoltarea infrastructurii incubatorului au constituit 1650 mii lei.
La ora actuală, în cadrul incubatorului nu există întreprinderi rezidente.
Incubatorul de Inovare ”Innocenter”, creat în 2012, la propunerea clusterului inovaţional educaţional “InnOClaster” în scopul
concentrării dezvoltării inovaţiilor şi în regiuni. Din momentul
creării, investiţiile publice în dezvoltarea infrastructurii incubatorului au constituit 380 mii lei. La ora actuală, incubatorul oferă servicii
pentru doi rezidenţi, care au obţinut acest statut în 2013.
Incubatorul de Inovare ”Inventica-USM”, creat în 2012, la propunerea Clusterului de Incubatoare de Antreprenoriat Inovational
în mun. Chişinău. Din momentul creării, investiţiile publice în dezvoltarea infrastructurii incubatorului au constituit 50,7 mii lei. La
ora actuală, incubatorul nu are întreprinderi rezidente.
Incubatorul de Inovare ”Itech”, creat în 2012, la propunerea Clusterului de Incubatoare de Antreprenoriat Inovational în mun. Chişinău, specializat în tehnologii informaţionale. Din momentul
creării, investiţiile publice în dezvoltarea infrastructurii incubatorului au constituit 150 mii lei. În
2014, în baza Hotărârii CSŞDT, funcţionarea Incubatorului a încetat.
Incubatorul de Inovare ”Nord”, creat în 2012, la propunerea Clusterului de Incubatoare de antreprenoriat inovaţional “Antreprenorul Inovativ” şi de Inovare “Nord” în scopul concentrării politicilor inovaţionale şi în regiuni. Investiţiile publice în dezvoltarea infrastructurii incubatorului au
constituit 100 mii lei.
Incubatorul de Inovare ”Antreprenorul Inovativ”, creat în 2013. Investiţiile publice în dezvoltarea
infrastructurii incubatorului au constituit 161 mii lei. La ora actuală, în cadrul incubatorului îşi
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desfăşoară activitatea 6 rezidenţi, care au reuşit să comercializeze producţie inovaţională în volum
de 1812 mii lei.
Incubatorul de Inovare moldo-lituanian ”Media Garaj”, creat în 2014. Incubatorul nu a beneficiat
de finanţare bugetară. ”Media Garaj” este primul incubator creat la propunerea unui cluster care
întruneşte membri din afara ţării.
Patru din cele şapte incubatoare, au fost create pe lângă instituţiile de învăţământ superior,
având un profil preponderent educaţional. Experienţa incubatoarelor educaţionale nu este una
pozitivă. Cu excepţia Incubatorului „Innocenter” din mun. Comrat, niciunul dintre incubatoarele
create pe lângă instituţiile de învăţământ superior nu au reuşit să atragă companii rezidente.
Infrastructura de inovare poate fi dezvoltată în continuare prin crearea de noi entităţi de
suport, conform practicilor europene, şi anume:
Garage-uri inovaţionale, care reprezintă genuri de incubatoare cu capital de risc de tip startup, care au ca scop promovarea tinerelor talente pentru ca acestea să-şi transforme ideile în afaceri de succes. Garege-ul inovaţional oferă asistenţă clienţilor în realizarea ideilor de afaceri la
toate fazele de dezvoltare: elaborare, lansare şi promovare (de la ideea de concept - până la lansarea comercială a produsului finit) prin finanţare cu resurse minime, spaţiu restrâns valorificat la
maxim, expertiză şi asistenţă contabilă şi juridică, precum şi de specialitate acordată de cei mai
buni experţi în afaceri, promovarea proiectelor pentru accelerarea afacerii.
Acceleratoare, structuri similare incubatoarelor, dar care diferă prin aceea că ele pun, de obicei,
un accent mai mare pe societăţile intrate sau în creştere pe o piaţă naţională sau mondială. Aceste
structuri sunt mult mai susceptibile de a fi finanţate prin capital de risc în căutarea oportunităţilor
de a finanţa potenţialul de creştere a unui plan de afaceri definit. Acceleratoarele de afaceri oferă,
în general, toate serviciile oferite de un incubator. Diferenţa-cheie este nivelul de hands-on implicat de către conducerea acceleratorului, care ar trebui să crească şansele de succes a unei afaceri.
Un accelerator conecteaza start-up-urile cu mentori, investitori si antreprenori, ajutându-le să
se transforme din afaceri mici sau idei de afaceri – în businessuri scalabile și viabile.
Caracteristicile acceleratoarelor sunt: un proces de aplicație deschis și extrem de competitiv,
investiții inițiale în schimbul unui pachet de acţiuni, focus de echipe antreprenoriale mici, nu pe
indivizi, susținere pe o perioada determinată, mentorat intensiv, iar recrutarea este ciclică.
Oficii de transfer tehnologic, existente în majoritatea statelor europene, sunt create, de obicei,
în cadrul universităţilor, în sprijinul studenţilor motivaţi să iniţieze o afacere inovaţională. Republica Moldova este la un pas de a fi în rândul ţărilor în care există oficii de transfer tehnologic, datorită
implementării unui proiect Tempus, finanţat de Comisia Europeană – Technological Transfer Network, unul din rezultatele căruia vizează crearea oficiilor de transfer tehnologic în 4 universităţi
autohtone.
Start-up-uri şi spin-off-uri. Start-up – este o companie nou înfiinţată, sau una într-o fază incipientă
de dezvoltare, caracterizată printr-o creştere rapidă, creată în scopul de a utiliza cunoştinţe şi
experienţe. Este o formă de antreprenoriat academic – fondat de către studenţi sau absolvenţi.
Există şi aşa numitele start-up-uri tehnologice (technostartere), companii înfiinţate de către unul
sau mai mulţi angajaţi ai comunităţii ştiinţifice, folosind soluţii inovatoare la care au drepturi adecvate. Start-up-urile tehnologice sunt cel mai adesea asociate cu instituţii de învăţământ superior
tehnic, departamente de cercetare şi scoli medicale. Un start-up tehnologic poate fi financiar şi
operaţional legat de entitatea-mamă (spin-out) sau nu (spin-off). Spin-off – noi companii, fondate
de unul sau mai mulţi angajaţi, care se separă de la o societate-mamă sau de la altă organizaţie
(cum ar fi un laborator de cercetare, instituţie de învăţământ superior), folosind resursele intelectuale ale organizaţiei-mamă pentru a realiza acest lucru.
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3.6.3. Clusterele ştiinţifico-tehnologice
Aproape toate statele membre ale UE implementează măsuri şi programe de promovare şi dezvoltare a clusterelor146. Politica de sprijinire a acestora este, totuşi, deferită de la ţară la ţară, în funcţie
de condiţiile politice, socio-economice şi istorice specifice. Comisia Europeană a sprijinit iniţiativele
şi infrastructurile de tip cluster prin programe şi politici de coeziune, corelate cu obiectivele Strategiei Lisabona, pentru acţiunile de îmbunătăţire a cunoaşterii, creşterii economice şi inovării.
Importanţa clusterelor în Republica Moldova, în sfera inovaţiilor, la momentul actual ţine de
faptul că parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare pot fi create doar la propunerea
acestora. Totodată, şi patrimoniul oferit administratorilor PŞT şi incubatoarelor de inovare (II) este
pus la dispoziţie de către membrii clusterului.
În legislaţia din domeniul ştiinţei şi inovării, clusterul ştiinţifico-tehnologic este definit ca grupare
de persoane juridice şi persoane fizice constituită în baza unui contract de asociere, încheiat între
organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării acreditate şi/sau instituţiile de învăţămînt superior acreditate, alte organizaţii necomerciale, pe de o parte, şi agenţi economici, autorităţi ale administraţiei
publice locale, asociaţii patronale sau asociaţii profesionale, persoane fizice, instituţii financiare,
organizaţii internaţionale, investitori autohtoni sau străini, pe de altă parte, în scopul desfăşurării
activităţii de cercetare ştiinţifică, de învăţămînt şi de transfer tehnologic al rezultatelor ştiinţifice şi
inovaţiilor, valorificării lor prin activităţi economice.147
Cu toate acestea, în afară de Legea nr. 138 din 21.07.07, care cuprinde reglementări foarte vagi
cu privire la activitatea clusterelor (art. 3, lit. b); art. 4, alin. (1), (3), (4); art. 7, alin. (1), lit. c); art. 10; art.
15; şi Codul cu privire la Ştiinţă și Inovare care, de asemenea, reglementează foarte vag activitatea
clusterelor (art. 131, alin. (1), lit. i)), la moment, niciun alt act normativ nu stabileşte modul de activitate a clusterelor ştiinţifico-tehnologice.
În pofida prevederilor lacunare privind activitatea clusterelor, în vederea creării parcurilor
ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarelor de inovare au fost constituite 10 clustere ştiinţificotehnologice, rolul cărora constă în identificarea necesităţilor de creare a parcurilor ştiinţifico tehnologice şi incubatoarelor de inovare:
0 Clusterul ştiinţifico-tehnologic «Academica», membrii căruia au încheiat un Acord de asociere
în 2007. La propunerea acestui Cluster au fost create 2 entităţi ale infrastructurii inovaţionale:
PŞT ”Academica” şi II ”Inovatorul”. Clusterul include 19 parteneri.
0 Clusterul ştiinţifico-tehnologic în domeniul ecologiei şi agriculturii intensive, creat în 2008
prin asocierea a 4 parteneri. La propunerea acestui cluster a fost înfiinţat PŞT ”Inagro”.
0 Clusterul ştiinţifico-tehnologic în domeniul microelectronicii şi nanotehnologiilor, înfiinţat în
2008 prin asocierea a 2 parteneri. În 2009, la propunerea acestui cluster a fost creat PŞT ”Micronanoteh”.
0 Clusterul ştiinţifico-educaţional «UniverScience», creat în 2011 în urma încheierii unui acord
între 20 de parteneri. La propunerea clusterului, tot în 2011, a fost creat II ”Universcience” pe
lângă Universitatea Academiei de Ştiinţe.
0 Clusterul incubatoarelor de inovare antreprenoriale «Antreprenorul Inovativ» şi «Nord», creat
în 2012. Activitatea clusterului se desfăşoară în regiunea de Nord a ţării. La baza creării Clusterului au stat 5 parteneri, care în 2012 au înaintat propunerea privind crearea unui incubator
de inovare pe lângă Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălţi – II ”Nord”, iar în 2013 au propus crearea II ”Antreprenorul Inovativ”, administrator al căruia a devenit Institutul de Cercetări
pentru Culturile de Câmp ”Selecţia” din Bălţi.
0 Clusterul de incubatoare în domeniul antreprenoriatului inovaţional în Chişinău, creat în
2012, include 5 parteneri. În baza propunerii acestui cluster, în 2012, au fost create 2 Incubatoare de inovare: II ”Itech” pe lângă ASEM şi II ”Inventica-USM” pe lângă USM.
146
Numărul clusterelor în diferite țări europene poate fi văzut în Anexa 1.
147
art. 3 din Legea nr. 138 din 21.07.2007 cu privire la parcurile științifico-tehnologice și incubatoarele de
inovare
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0 Clusterul ştiinţifico-tehnologic «InnoCluster» din zona de Sud a ţării. Clusterul a fost creat
în 2012 prin asocierea a 6 parteneri, care au propus crearea II ”InnoCenter”, administrat în
prezent de Universitatea de Stat din Comrat.
0 Clusterul ştiinţifico-tehnologic în domeniul tehnologiile moderne «Elchim - Moldova», creat
în 2013 prin asocierea a 10 parteneri.
0 Clusterul ştiinţifico-tehnologic în domeniul nanotehnologiei şi tehnologiilor informaţionale,
creat în 2014 prin asocierea a 3 parteneri;
0 Clusterul Tehnologiilor Inovatoare creat în 2014. Este primul cluster în cadrul căruia, pe lângă
5 parteneri naţionali, se regăseşte un partener internaţional. La propunerea acestuia, în 2014
a fost înaintată propunerea privind crearea unui incubator de inovare moldo-lithuanian ”Media Garaj”.
Dacă să comparăm numărul de clustere şi de membri ai clusterelor existente deja în Republica
Moldova cu numărul mediu de membri/cluster în anul 2012 (Fig. 14) şi numărul de clustere în ţările
din Europa de Sud-Est (Fig. 3 din Anexa 9), putem constata că acestea sunt mult sub medie şi, respectiv, sub numărul atestat în ţările europene.

Figura 15. Număr mediu de membri/cluster în anul 2012 în ţările din Europa de Sud-Est
Sursa: Overall impact assessment dossier: cluster policy analyses. Koper, October 2013, p. 16. Koper. Disponibil:
http://www.adrnordest.ro/user/file/clusterpolisee/Cluster%20Polisee%20Overall%20impact%20assessment%20
dosier%20cluster%20policy%20analises_18%2011_corr%20Romania.pdf

Contrar practicilor europene, activitatea de bază a clusterelor enumerate s-a rezumat la propunerile de creare a parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare, dar nu există nici
acte care să reglementeze desfăşurat procedura de dezvoltare şi activare a clusterelor şi nici procedura de monitorizare a activităţilor, situaţie în care acestea rămân organizaţii formale, lipsite de
atribuţii funcţionale.
Nu există politici guvernamentale în domeniul susţinerii emergenţei sau dezvoltării clusterelor
ştiinţifico-tehnologice. Iniţiativele legate de acest sector, apărute abia în 2013, vizează numai clusterele industriale. Astfel, în în august 2013, pentru a atinge obiectivele de dezvoltare economică,
Guvernul a aprobat primul document al politicii clusteriale de stat: Concepţia dezvoltării clusteriale a sectorului industrial al Republicii Moldova148, care se bazează pe experienţa internaţională de
iniţiative clusteriale (ţările UE, Republica Populară Chineză etc.) şi vizează exclusiv sectorul industrial, întrucât a fost elaborată în scopul realizării obiectivelor stipulate în documentele strategice de
susţinere a dezvoltării industriei.
148 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349315
113

Definiţia dată cluserului în Concepţia menţionată mai sus diferă de noţiunea de cluster, prevăzută
în Legea cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare, dar şi de definiţiile
utilizate în studiile de specialitate şi actele normative ale altor ţări:
Clusterul – asociere de întreprinderi interconectate, amplasate în apropiere geografică, de
regulă, aparţinând unui sector
sau unor sectoare conexe, precum şi de instituţii de cercetare
ştiinţifică, universităţi şi alte
organizaţii, activitatea cărora
este concentrată pe inovare,
iar cooperarea lor permite de
a spori avantajele competitive
ale întreprinderilor.

*pct. 10 din Hotărârea nr. 614 din
20.08.2013 cu privire la aprobarea Concepţiei dezvoltării clusteriale a sectorului industrial al RM

Cluster ştiinţifico-tehnologic grupare de persoane juridice
şi persoane fizice constituită
în baza unui contract de asociere, încheiat între organizaţiile
din sfera ştiinţei şi inovării
acreditate şi/sau instituţiile de
învăţământ superior acreditate, alte organizaţii necomerciale, pe de o parte, şi agenţi
economici,
autorităţi
ale
administraţiei publice locale,
asociaţii patronale sau asociaţii
profesionale, persoane fizice,
instituţii financiare, organizaţii
internaţionale, investitori autohtoni sau străini, pe de altă
parte, în scopul desfăşurării
activităţii de cercetare ştiinţifică,
de învăţămînt şi de transfer tehnologic al rezultatelor ştiinţifice
şi inovaţiilor, valorificării lor prin
activităţi economice.
*art. 3 din Legea nr. 138 din
21.07.2007 cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi
incubatoarele de inovare

Cluster – un grup de industrii
şi organizaţii interconectate în
relaţii de aprovizionare şi desfacere sau care împărtăşesc
aceeaşi infrastructură, bază de
clienţi sau expertiză şi ale căror
legături măresc avantajele competitive.
*prof. Michael Porter

Cluster – o grupare de
producători, utilizatori şi/sau
beneficiari, în scopul punerii
în aplicare a bunelor practici din UE în vederea creşterii
competitivităţii
operatorilor
economici.
*HG 918 din 2006 – Programul
”Impact” (România)

În diferite ţări, organizaţiile de tip cluster au nume diferite, cum ar fi: poli de competitivitate,
centre de expertiză, reţele de inovare, reţele de competenţe.
Concepţia dezvoltării clusteriale a sectorului industrial al RM recunoaşte importanţa componentei inovaţionale a clusterului din punctul din vedere al asigurării dezvoltării competitive. În acest
concept, sub noţiunea de inovare este sesizată îmbunătăţirea semnificativă a mediului de afaceri,
asociat cu elaborarea sau producerea de bunuri şi servicii noi, implementarea tehnologiilor noi şi
a echipamentelor, metodelor de producţie şi de management modern, ca urmare a elaborării şi
utilizării de abordări inovative şi creative în activităţile întreprinderilor.149

3.6.4. Probleme de dezvoltare a infrastructurii de inovare în Republica
Moldova
Una din problemele actuale şi cele mai stringente ale infrastructurii inovaţionale o constituie
numărul redus al rezidenţilor în cadrul parcurilor şi incubatoarelor, fapt condiţionat de absenţa
facilităţilor fiscale şi vamale pentru acestea, iar atractivitatea infrastructurii inovaţionale, în aceste
condiţii, scade considerabil. De asemenea, activitatea în vederea dezvoltării infrastructurii de inovare întâmpină o serie de alte provocări:
− Stimularea insuficientă a activităţilor de inovare prin documentele de politici publice;
− Lipsa actelor legislative privind capitalul de risc;
− Lipsa statisticilor oficiale privind activitatea de inovare;
− Legătura slabă între mediul de cercetare şi cel de afaceri.
O component esenţială a dezvoltării infrastructurii de inovare o constituie şi mecanismele de
stimulare. În prezent acestea se rezumă la:
− finanţarea publică a proiectelor de transfer tehnologic a rezidenţilor (până la 50%);
149 Pct. 12 din Hotărârea nr. 614 din 20.08.13 cu privire la aprobarea Concepției dezvoltării clusteriale a sectorului industrial al Republicii Moldova. Disponibil: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=349315
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− finanţarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii;
− parteneriate dintre mediul de afaceri şi mediul academic în cadrul PŞT şi II;
− reduceri la tarife pentru arenda încăperilor şi serviciilor comunale pentru rezidenţii parcurilor
ştiinţifico-tehnologice şi incubatoare de inovare;
− prestarea serviciilor gratuit sau la preţuri reduse;
− facilităţi la tarifele pentru protecţie obiectelor de proprietate industrială.
Totuşi, mecanismele existente se dovedesc a fi insuficiente pentru sporirea atractivităţii parcurilor şi incubatoarelor de inovare.
În acest sens, pornind de la instrumentele existente în alte ţări, în Republica Moldova infrastructura inovaţională necesită implementarea unor mecanisme de stimulare noi, care ar spori predilecţia
antreprenorilor pentru inovare, atrăgând astfel mai mulţi rezidenţi în cadrul PŞT şi II:
Capitalul ”venture” (de risc) pentru promovarea tehnologiilor noi în întreprinderile mici şi
mijlocii în sfera tehnico-ştiinţifică. În ţările dezvoltate, crearea structurilor inovaţionale se realizează
în paralel cu formarea fondurilor venture, prin intermediul cărora, rezidenţii structurilor respective
beneficiază de investiţii pentru realizarea proiectelor inovaţionale. În limbajul studiilor de specialitate, finanţarea venture, e înţeleasă ca finanţare a noilor întreprinderi sau noilor activităţi, considerate în mod tradiţional riscante, care nu permit întreprinderii obţinerea finanţărilor sub formă
de credite bancare sau alte surse convenţionale. În Moldova, iniţiativa reglementării acestui mecanism la nivel legislativ a apărut de mult timp. În 2010, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică a
elaborat un amplu studiu dedicat elaborării mecanismelor de finanţare venture a proiectelor de inovare şi transfer tehnologic, studiu care cuprinde inclusiv un proiect de Lege cu privire la finanţarea
venture a activităţii inovaţionale, mai multe proiecte de regulamente şi contracte. Judecând după
experienţa dobândită în perioada formării primelor structuri inovaţionale, specialiştii care au participat la elaborarea studiului consideră că lipsa cadrului legislativ ce ar viza finanţarea venture în
RM, reprezintă un impediment evident în atragerea investiţiilor.
Promovarea activităţilor inovaţionale în zonele economice libere. În contextul în care, în
zonele economice libere, activităţile de întreprinzător se desfăşoară în regim preferenţial, promovarea activităţilor inovaţionale în cadrul acestora ar putea spori atractivitatea pentru antreprenoreatul
inovaţional.
Crearea şi implementarea mecanismului de voucher inovaţional pentru stimularea accesării
de către întreprinderi a serviciilor de cercetare, oferite de instituţiile ştiinţifice, pentru dezvoltarea
afacerilor inovaţionale proprii. În ţările în care mecanismul de voucher este implementat, acesta
este văzut ca mică linie de credit, furnizată de guverne întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) pentru
ca acestea să achiziţioneze servicii de la furnizorii de cunoştinţe publice cu scopul de a introduce
inovaţii (produse, procese sau servicii) în afacerile lor. În RM a fost dezvoltat un concept al mecanismului de voucher, dar până la punerea lui în practică sunt necesare o serie de alte măsuri, una dintre
cele mai importante fiind decizia privind emitentul şi furnizorul acestui mecanism.
Introducerea facilităţilor vamale şi fiscale pentru întreprinderile inovaţionale şi crearea unui
mediu optimal de dezvoltare. Deşi prevăzute în Legea cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice
şi incubatoarele de inovare150, facilităţile fiscale şi vamale pentru întreprinderile rezidente în PŞT şi II,
nu au fost transpuse în practică niciodată.
Printr-o abordare de perspectivă, inspirată de experienţa şi modelele parcurilor şi incubatoarelor din Europa, iniţiativele comunităţii ştiinţifice, în vederea accelerării dezvoltării infrastructurii
inovaţionale trebuie să fie orientate spre:
− crearea centrelor de marketing, educaţionale, de dezvoltare a afacerilor în fiecare dintre parcurile şi incubatoarele de inovare;
− crearea platformei de interacţiune – „Cercetare/Business” – în care să fie consolidată oferta
tuturor instituţiilor de cercetări ştiinţifice publice şi private din RM, precum şi a infrastructurii
150 Art. 17, alin. (1), lit. a)
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−
−
−
−

inovaţionale existente, pe de o parte, şi cererea de servicii de cercetare din partea antreprenorilor, pe de altă parte.
includerea clusterelor existente, precum şi a parcurilor şi incubatoarelor de inovare, în reţele
internaţionale de dezvoltare;
crearea noilor clustere, parcuri şi incubatoare specializate;
diversificarea serviciilor oferite în cadrul parcurilor ştiinţifico/tehnologice şi incubatoarelor de
inovare;
extinderea cooperării internaţionale (integrarea în reţele internaţionale de clustere, parcuri,
incubatoare) şi acces direct la sursele europene de finanţare (programe).

3.6.5. Finanţarea Cercetărilor Fundamentale şi Aplicative
În cadrul reformei ştiinţei prevăzute de Strategia naţională de cercetare-dezvoltare şi în conformitate cu Hotărârea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de
Ştiinţe a Moldovei, nr. 289 din 22 decembrie 2011, fost creat Centrul pentru Finanţarea Cercetărilor
Fundamentale şi Aplicative (CFCFA). Activitatea acestei instituţii autonome a început din momentul
înregistrării la Camera Înregistrării de Stat, la 14 mai 2012 (certificat de înregistrare nr.1012600013529).
Principala menire a CFCFA este să implementeze standardele europene în procesul de elaborare,
depunere şi realizare a proiectelor ştiinţifice naţionale, finanţate prin competiţie publică.
În acest context, CFCFA are în sarcina sa un spectru larg de activităţi, care au drept scop implementarea calitativă a politicii naţionale în domeniul cercetării fundamentale şi aplicative prin prisma
unui mecanism clar şi transparent. Una din funcţiile de bază este buna organizare şi desfăşurare a
concursurilor activităţilor în sfera ştiinţei şi inovării, care presupune:
• pregătirea şi lansarea apelurilor,
• desfăşurarea concursului programelor/proiectelor prin recepţionarea şi verificarea eligibilităţii
propunerilor de proiecte, în conformitate cu criteriile de evaluare aprobate,
• transmiterea propunerilor de proiecte spre expertizare,
• elaborarea listei de propuneri de proiecte expertizate, întocmirea proiectului de hotărâre
pentru examinare şi respectiv aprobare spre finanţare de către CSŞDT.
De asemenea, CFCFA este responsabil de contractarea şi monitorizarea desfăşurării programelor/proiectelor de cercetări fundamentale şi aplicative.
În vederea bunei realizării a acestor funcţii, CFCFA desfăşoară un set de activităţi de asistenţă,
de administrare a funcţionării sistemului de suport şi a bazelor de date tematice, de promovare şi
cooperare la nivel naţional şi internaţional prin deschidere şi diseminare continuă a activităţii.
Un compartiment important al activităţii CFCFA ţine de efectuarea studiilor în domeniul managementului ştiinţei, acestea sunt orientate spre cercetarea şi perfecţionarea:
• Managementului activităţilor de cercetare în cadrul programelor/proiectelor de cercetaredezvoltare implementate;
• Formelor de întocmire şi prezentare a actelor de primire-predare şi a dărilor de seamă (intermediare şi finale);
• Formelor de întocmire şi prezentare a propunerilor de proiecte (pachete de informaţii);
• Instrumentelor de finanţare aplicate în UE în vederea preluării celor mai bune practici;
• Mecanismelor de monitorizare a evoluţiei activităţii în cadrul proiectelor de cercetare-dezvoltare;
• Formelor de automatizare a circuitului documentaţiei din domeniul de competenţă prin prisma aplicării noilor tehnologii IT etc.
CFCFA este responsabilă de organizarea şi monitorizarea următoarelor tipuri de proiecte
şi programe:
• Proiectelor de cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicative (instituţionale);
• Programelor de stat;
• Proiectelor pentru tinerii cercetători.
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• Proiectelor pentru editarea monografiilor ştiinţifice (lucrări de valoare);
• Proiectelor pentru organizarea manifestărilor ştiinţifice.
În anul 2014 s-au derulat 260 de proiecte instituţionale. Dintre cele 260 de proiecte, 91 sunt de
cercetare ştiinţifică fundamentală, 169 sunt de cercetare ştiinţifică aplicativă. La realizarea proiectelor
instituţionale în anul 2014 au participat 20 organizaţii membri instituţionali, 26 organizaţii membri de
profil din sfera ştiinţei şi inovării, 1 instituţie membru afiliat, inclusiv 12 instituţii de învăţământ superior.
Volumul alocaţiilor din bugetul de stat pentru anul 2014 pentru proiectele de cercetări ştiinţifice
fundamentale a constituit 83191,9 mii lei, iar pentru cercetări ştiinţifice aplicative – 154726,9 mii lei,
suma alocaţiilor totale fiind de 237918,8 mii lei.
La realizarea proiectelor din cadrul programelor de stat în anul 2014 au participat 4 organizaţii
membri instituţionali şi 8 organizaţii membri de profil din sfera ştiinţei şi inovării (toate 7 fiind
instituţii de învăţământ superior). În anul 2014 s-au derulat 5 programe de stat cu 28 proiecte, dintre
care: 7 sunt de cercetare ştiinţifică fundamentală şi 21 de cercetare ştiinţifică aplicativă. Volumul
alocaţiilor de la bugetul de stat pentru anul 2014 a constituit 3650,0 mii lei.
Pe parcursul anului 2014 s-au derulat 36 proiecte independente pentru tinerii cercetători. Dintre cele 36 de proiecte, 18 sunt de cercetare ştiinţifică fundamentală şi 18 de cercetare ştiinţifică
aplicativă. La realizarea proiectelor independente pentru tinerii cercetători în anul 2014 au participat
12 organizaţii membri instituţionali şi 8 organizaţii membri de profil din sfera ştiinţei şi inovării, inclusiv 4 instituţii de învăţământ superior.
Volumul alocaţiilor din bugetul de stat pentru anul 2014 pentru proiectele de tineri cercetători
în ştiinţe fundamentale a constituit 1505,0 mii lei, pentru cercetările în ştiinţe aplicative – 1490,0 mii
lei, suma alocaţiilor totale fiind de 2995,0 mii lei.
Pentru organizarea manifestărilor ştiinţifice în anul 2014 au fost derulate 24 proiecte, suma
alocată fiind de 468,5 mii lei. Din cele 24 proiecte: 10 sunt de la membrii instituţionali, 13 de la membrii de profil şi 1 de la membrii afiliaţi, inclusiv 14 proiecte de la instituţii de învăţământ superior.
Pentru editarea monografiilor ştiinţifice (lucrări de valoare) pe anul 2014 au fost derulate 14 proiecte, suma alocată fiind de 333,175 mii lei. Din cele 14 proiecte: 10 sunt de la membrii instituţionali
şi 4 de la membrii de profil, inclusiv 4 de la instituţii de învăţământ superior.
De asemenea, Centrul pentru Finanţarea Cercetărilor Fundamentale şi Aplicative a organizat pe parcursul anului 2014 concursuri de proiecte în sfera ştiinţei şi inovării, după cum
urmează:
• Propuneri de proiecte pentru organizarea manifestărilor ştiinţifice pentru anul 2014;
• Propuneri de concepţii ale programelor de stat pentru anii 2015-2018;
• Propuneri de proiecte pentru editarea monografiilor ştiinţifice (lucrări de valoare) pentru anul
2014;
• Propuneri de proiecte de cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicative pentru anii 2015-2018;
• Propuneri de proiecte pentru anul 2015 din cadrul programelor de stat;
• Propuneri de proiecte pentru tinerii cercetători pentru anii 2015-2016.
La concursul proiectelor pentru organizarea manifestărilor ştiinţifice au fost prezentate CFCFA
27 de propuneri de proiecte, suma solicitată de la bugetul de stat fiind de 696,0 mii lei pentru anul
2014. Au fost propuse proiecte de la 14 organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării (9 organizaţii membri
instituţionali, 6 organizaţii membri de profil, 1 organizaţie afiliată, inclusiv 7 instituţii de învăţământ
superior).
Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică, prin Hotărârea nr.98 din 19 mai
2014 „Cu privire la aprobarea spre finanţare a proiectelor din cadrul concursului „Organizarea
manifestărilor ştiinţifice” pentru anul 2014” a aprobat pentru finanţare 24 de proiecte. Din cele 24
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proiecte aprobate, 9 sunt de la membrii instituţionali, 13 de la membrii de profil şi 1 de la membrii
afiliaţi, inclusiv 14 proiecte de la instituţii de învîţământ superior. Volumul alocaţiilor de la bugetul
de stat a constituit 468,5 mii lei.
La concursul proiectelor de concepţii de programe de stat au fost prezentate 24 de propuneri de
proiecte, suma solicitată de la bugetul de stat fiind, 171324,84 mii lei. Au fost propuse proiecte de la
15 organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării (6 organizaţii membri instituţionali, 9 membri de profil, inclusiv 4 instituţii de învăţămînt superior). Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică
a aprobat pentru finanţare 3 proiecte (concepţii) de programe de stat prin Hotărârea nr.193 din 04
septembrie 2014 „Cu privire la concepţiile programelor de stat pentru anii 2015-2018” cu un volum
alocat de 1500,0 mii lei. Toate 3 proiecte (concepţii) aprobate sunt de la membrii de profil, inclusiv de
la instituţii de învăţământ superior.
La concursul proiectelor pentru editarea monografiilor au fost prezentate 15 propuneri de
proiecte, suma solicitată fiind de 358,175 mii lei. Au fost propuse proiecte de la 12 organizaţii din
sfera ştiinţei şi inovării (9 organizaţii membri instituţionali, 3 organizaţii membri de profil, inclusiv 3
instituţii de învăţământ superior).
La concursul proiectelor din cadrul programelor de stat au fost prezentate 19 propuneri de
proiecte, suma solicitată fiind de 6120,4 mii lei. Au fost propuse proiecte de la 12 organizaţii acreditate din sfera ştiinţei şi inovării (3 organizaţii membri instituţionali, 9 organizaţii membri de profil,
inclusiv 6 instituţii de învăţământ superior).
La concursul proiectelor independente pentru tinerii cercetători au fost prezentate 32 de
propuneri de proiecte, suma solicitată fiind de 4846,2 mii lei pe întreaga perioadă. Au fost propuse proiecte de la 20 organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării (9 organizaţii membri instituţionali, 10
organizaţii membri de profil, 1 organizaţie membru afiliat, inclusiv 9 instituţii de învăţămînt superior).
La concursul proiectelor de cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicative au fost prezentate
288 propuneri de proiecte, suma solicitată fiind de 1 331415,29 mii lei pe întreaga perioadă.
Au fost propuse proiecte de la 52 organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării (19 organizaţii membri
instituţionali, 30 organizaţii membri de profil, 3 organizaţii membri afiliaţi, inclusiv 16 instituţii de
învăţământ superior).
Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică a aprobat pentru finanţare 242 de
proiecte prin Hotărârea nr.285 din 17 decembrie 2014 „Cu privire la aprobarea rezultatelor concursului de proiecte de cercetări ştiinţifice fundamentale şi de cercetări ştiinţifice aplicative pentru
anii 2015-2018 şi finanţarea acestora pentru anul 2015”. Din cele 242 de proiecte aprobate, 83 sunt
de la membrii instituţionali şi 159 – de la membrii de profil, inclusiv 98 de proiecte – de la instituţii
de învăţământ superior. Volumul total al alocaţiilor din bugetul de stat pentru anul 2015 constituie
233263,9 mii lei, inclusiv pentru proiectele de cercetări ştiinţifice fundamentale – 87578,4 mii lei
(38%) şi pentru proiectele de cercetări ştiinţifice aplicative - 145685,5 mii lei (62%).
La concursul suplimentar al proiectelor de cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicative au fost
prezentate 11 propuneri de proiecte, suma solicitată fiind de 8180,4 mii lei pe întreaga perioadă.
Au fost propuse proiecte de la 10 organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării (1 organizaţie - membru
instituţional, 9 organizaţii - membri de profil, inclusiv 2 instituţii de învăţămînt superior).

3.6.6. Creşterea gradului de conştientizare a rolului drepturilor de PI şi prestarea serviciilor în domeniul PI în suportul activităţii de inovare
Într-un studiu UNECE151 privind aspectele-cheie ale politicilor de inovare, evidenţierea celor
mai bune practici internaţionale şi consolidarea capacităţilor de implementare a reformelor politice
în domeniul inovării şi drepturilor de PI, una din recomandările de bază pentru ţările din regiunea
151
UNECE. Innovation and Intellectual Property. Good Practices and Policy Recommendations. A COMPENDIUM OF POLICY RECOMMENDATIONS AND GOOD PRACTICES 2008-2012. Copyright © United Nations,
2013. http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/publications/kbd2.pdf
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UNECE cu economie în tranziţie, cum este şi Republica Moldova, ţine de creşterea gradului de
conştientizare a rolului drepturilor de PI în transferul de tehnologie şi inovare.
O importanţă deosebită o are creşterea gradului de conştientizare a rolului drepturilor de PI în
transferul de tehnologie şi inovare în rândul cadrelor didactice universitare.
Economiile avansate cheltuie cantităţi importante de resurse pentru cercetare în instituţiile de
cercetare publice şi private. Roadele acestor cercetări pot avea aplicaţii comerciale importante. Cu
toate acestea, experienţa arată că este nevoie de o politică activă, la fel, susţinută de resurse semnificative, pentru a transfera aceste rezultate de cercetare în sectorul de business pentru exploatare
comercială. Drepturile de proprietate intelectuală trebuie să joace în acest proces un rol cheie, deoarece asigura pentru o anumită perioadă de timp drepturi exclusive transferabile pentru exploatarea comercială a rezultatului cercetării. Prin urmare, acestea sunt esenţiale atât pentru licenţierea
noilor tehnologii către întreprinderile existente, spre comercializare, cât şi pentru obţinerea finanţării
pentru crearea de noi companii (start-up) pentru a exploata astfel de tehnologii.
Totuşi, protecţia rezultatelor cercetării prin intermediul mecanismelor formale ale drepturilor
de PI se confruntă adesea cu obstacole semnificative în cazul organizaţiilor de cercetare. Oamenii
de știință sunt motivaţi de obicei de obţinerea de noi cunoştinţe. Ei nu sunt interesaţi în primul rând
de recompense monetare, şi în mod frecvent ei nu sunt foarte întreprinzători. Unii, eronat, privesc
procesul de obţinere a drepturilor de proprietate intelectuală asupra rezultatelor cercetărilor în cel
mai bun caz ca o activitate inutilă care le ia timpul lor preţios, ţinându-i departe de cercetare, iar în
cel mai rău caz, ca pe ceva care contravine obiectivelor de cercetare academică, ce distrage pe oamenii de știință de la publicarea rezultatelor lor şi de la accesarea şi utilizarea rezultatelor colegilor lor.
Beneficiile-cheie pe care cercetătorii le pot obţine de la protecţia şi comercializarea drepturilor
de proprietate intelectuală şi asupra cărora se pot concentra campaniile de sensibilizare universitare,
sunt cooperarea mai strânsă a domeniului cercetării cu industria, mai multe fonduri alocate de
industrie pentru proiecte de cercetare, noi idei pentru cercetare urmare interacțiunii cu cercetătorii
din industrie, validarea rezultatelor cercetării prin aplicarea industrială a acestora, şi recompensele financiare prin partajarea sumelor obţinute din comercializarea cu succes a rezultatelor. Pentru
studenţi, o astfel de cooperare este atractivă deoarece aceasta poate genera oportunităţi pe piaţă
locurilor de muncă. Prin urmare, cooperarea cu partenerii de cercetare în vederea creşterii gradului
de conştientizare poate fi de ajutor.
Experienţa sugerează că, pentru eficienţa campaniilor de conştientizare în materia drepturilor
de PI, acestea trebuie să fie sprijinite în cadrul organizaţiei de cercetare de sus în jos. Transferul de
cunoştinţe este o activitate care necesită investiţii iniţiale în scopul de a obţine beneficii – pentru
organizaţia de cercetare şi pentru societate – pe termen mediu şi pe termen lung. Pentru această
investiţie cu avans, pentru a obţine un randament adecvat, toate departamentele relevante
trebuie să se implice activ în procesul de transfer de cunoştinţe. Adesea nu este suficient ca oficiul de transfer de cunoştinţe să pledeze în favoarea protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală,
ca parte a acestei investiţii în avans. Dacă este lăsat de unul singur, există pericolul ca mesajul oficiului să fie ignorat de departamentele academice care se mândresc cu independenţa lor şi preferă să se
concentreze asupra sarcinilor lor pur academice. Prin urmare, este important pentru managementul
de top al instituţiei să trimită în mod constant mesajul ferm pentru toate departamentele că gestionarea cu succes a drepturilor de PI este critică pentru întreaga organizaţie.
Nu mai puţin importată este creşterea gradului de conştientizare în rândul întreprinderilor
mici şi mijlocii şi a antreprenorilor cu privire la modul de accesare a sistemului drepturilor de PI şi
la managementul drepturilor de PI pentru dezvoltarea afacerilor.
În general, marea majoritate a IMM nu utilizează regulat şi extensiv sistemul drepturilor de PI.
Acest lucru este valabil nu doar pentru ţările în tranziţie, dar pentru întreaga regiune UNECE. Într-o
măsură considerabilă, această stare de lucruri reflectă pur şi simplu faptul că cele mai multe IMM nu
sunt foarte inovative şi, prin urmare, nu au o nevoie sistematică de a proteja invenţiile prin drepturile
de proprietate intelectuală.
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Cu toate acestea, în economiile avansate există, de obicei, un procent relativ mic de IMM, care
sunt foarte dinamice şi extrem de inovatoare şi care au un potenţial de a se dezvolta în companii
mari şi de a contribui în mod substanţial la crearea de locuri de muncă şi creşterea economică. Cultivarea acestor întreprinderi ar trebui să fie un obiectiv-cheie al politicii economice.
Lipsa conştientizării drepturilor de proprietate intelectuală este unul dintre obstacolele cu
care IMM se confruntă frecvent atunci când încearcă să facă uz de proprietatea intelectuală pentru
creşterea afacerii lor. IMM şi antreprenorii deseori nu au o strategie coerentă de gestionare a PI, le
lipsesc cunoştinţele necesare pentru a dezvolta şi gestiona portofoliile lor de PI, ei nu înţeleg pe deplin sistemul drepturilor PI şi necesitatea de resurse pentru protecţia şi aplicarea adecvată a drepturilor de proprietate intelectuală. Aceste probleme se agravează atunci când IMM operează pe pieţele
internaţionale unde au nevoie să facă faţă mai multor sisteme de PI naţionale diferite.
Programele de conştientizare a drepturilor de PI pentru IMM şi antreprenori, prin urmare, trebuie
să înceapă cu explicarea atât a beneficiilor economice tangibile pe care le pot aduce companiei
drepturile de PI, cât şi a potenţialelor consecinţe negative grave, dacă se neglijează drepturile de PI,
iar apoi să se treacă la resursele disponibile pentru sprijinul IMM în managementul drepturilor de
proprietate intelectuală.
Cel mai des programele de sensibilizare sunt oferite de oficiile de proprietate intelectuală, care
se recomandă să lucreze cu profesioniști care furnizează în mod regulat servicii pentru IMM şi antreprenori, cum ar fi avocaţi, contabili, ingineri, designeri, astfel încât acestea să poată integra în
mod curent managementul drepturilor de PI în interacţiunile lor cu IMM Pentru a realiza acest lucru,
ar putea fi necesar de a ridica, de asemenea, gradul de conştientizare a drepturilor de proprietate
intelectuală al acestor profesionişti. Programele de sensibilizare şi educare pentru IMM nu trebuie să
prezinte doar aspectele juridice, ci să încorporeze un veritabil accent de afaceri şi să fie prezentate
într-un mod care este uşor accesibil pentru antreprenorii ocupaţi.
Promovarea creaţiei şi inovaţiei şi stimularea creşterii economice sunt obiective comune ale
legislaţiei în domeniul concurenţei, care este baza competitivităţii şi al proprietăţii intelectuale. Sunt
necesare un grad ridicat de protecţie şi respectare a DPI şi o aplicare riguroasă a normelor în materie
de concurenţă, pentru a preveni abuzurile care pot frâna inovaţia sau împiedica accesul pe piaţă, în
special în cazul IMM152.
Serviciile conexe pentru întreprinderi precum logistică, consultanţă, gestionare de facilităţi,
proiectare, marketing şi publicitate, devin tot mai importante în condiţiile economiei de piaţă şi
reprezintă contribuţii esenţiale, îmbunătăţind, în acelaşi timp, valoarea produselor/serviciilor. Unele
dintre serviciile de consultanţă153, sau scutirile, reducerile la plata taxelor sunt considerate ajutor de
stat154.
Proprietatea intelectuală este un instrument forte de transfer al cunoştinţelor şi sporire a
competitivităţii prin inovare: circa 80-90% din informaţiile tehnice noi se găsesc în informaţiile de
brevet (BD brevete); peste 90% din brevete se referă la dezvoltarea de produse, îmbunătăţiri sau
metode de producţie; aproximativ 50% din procesele de producere a produselor sunt cunoscute şi
au fost deja elaborate. Informaţia de brevet ajută de a evita cheltuielile nerezonabile şi încălcarea
drepturilor terţilor, totodată permite de a utiliza liber invenţiile care nu sunt protejate, însă această
oportunitate practic nu este utilizată de către IMM.
Ţinând cont de gradul încă insuficient de cunoaştere a Sistemului de PI, sunt necesare eforturi
susţinute în vederea informării publicului larg privind beneficiile ce pot fi obţinute prin utilizarea
instrumentelor oferite de PI pe calea dezvoltării inovaţionale, dar şi riscurile legate de ignorarea
protecţiei sau încălcarea drepturilor de PI. În acest scop, pentru diferite categorii de beneficiari se
152 COM(2011) 287 final.
153 Hotărârea Consiliului Concurenţei nr.10 din 30.08.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajutorul acordat întreprinderilor mici şi mijlocii, pct. 11-12.
154 Legea nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat, art. 6.
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organizează: diverse seminare tematice (naţionale, regionale, cu participare internaţională); activităţi
de diseminare a informaţiei în cadrul expoziţiilor naţionale şi internaţionale şi prin intermediul emisiunilor radio şi TV, a conferinţelor de presă; editarea de lucrări metodice şi de popularizare a domeniului de PI; concursuri; manifestări de amploare consacrate PI etc.
Majoritatea activităţilor menţionate sunt organizate de AGEPI în comun cu diverse autorităţi
ale administraţiei publice centrale, instituţii şi organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării şi universităţi,
precum şi în baza acordurilor de colaborare.
În contextul promovării şi valorificării inovaţiilor se înscrie şi o altă preocupare majoră – instruirea şi pregătirea cadrelor în domeniul PI. În prezent aceasta se efectuează de către AGEPI în cadrul
cursurilor de consilieri în domeniul PI, cu o durată de 162 de ore, şi a cursurilor de evaluatori ai
obiectelor de proprietate intelectuală, cu o durată de 164 de ore, precum şi în cadrul Workshopurilor şi training-urilor pentru diverse categorii de subiecţi (autorităţi publice, judecători, poliţişti,
ofiţerii vamali, mediul de afaceri, inclusiv IMM, publicul larg).
În scopul ridicării nivelului de cunoaştere a sistemului de protecţie a PI şi sporirii calităţii cererilor
de brevet de invenţie elaborate, la ediţia din anul 2013 a cursurilor, AGEPI a oferit posibilitatea de a asculta gratuit modulul „Invenţii” pentru specialiştii din sfera cercetare&inovare şi învăţământ superior
din republica. Astfel, 16 specialişti din cadrul mai multor instituţii academice şi universitare precum
şi al Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic au avut oportunitatea să cunoască atât la modul
teoretic, cât şi practic nu doar sistemul naţional de protecţie a invenţiilor, dar şi cel internaţional şi
european, ceea ce este deosebit de actual în contextul integrării comunităţii ştiinţifice din Republica
Moldova în Spaţiul European de Cercetare.
În anul 2014 această posibilitate a fost oferită atât specialiştilor din instituţiile din sfera C-D, cât
şi specialiştilor din cadrul autorităţilor competente desemnate în conformitate cu HG nr. 644 din
19.07.2010155.
Odată cu dezvoltarea tehnologiilor informaţionale, un rol tot mai important în promovarea
proprietăţii intelectuale şi, implicit, a inovaţiilor îl are site-ul oficial al AGEPI http://agepi.gov.md/ ,
elaborat şi lansat în anul 1998, în anii 2004 şi 2011 fiind elaborate noi formate ale acestuia.
Odată cu extinderea accesului la Internet, tot mai mulţi utilizatori accesează informaţiile din domeniul PI, plasate pe site-ul AGEPI, având acces gratuit on-line la informaţia actualizată, inclusiv la
Buletinul Oficial de Proprietate Industrială (BOPI) şi la bazele de date “Invenţii”, “Mărci”, “Soiuri de
plante”, “Design Industrial” şi “Rezultate ştiinţifice”. După lansarea noului format al site-ului, popularitatea acestuia a crescut considerabil: pe parcursul anului 2012 vizualizarea lui a crescut de circa 8 ori
faţă de 2011, atingând numărul de 678275, în medie, peste 1850 pe zi, iar numărul de vizitatori unici
s-a mărit de 13 ori, ajungând la 655727. Aceste date sunt o dovadă elocventă a creşterii interesului
faţă de avantajele sistemului de proprietate intelectuală şi ne conferă încredere în munca pe care o
efectuăm în comun, spre beneficiul dezvoltării inovative a ţării.
Activitatea de promovare a proprietăţii intelectuale desfăşurată de AGEPI are drept obiectiv sensibilizarea continuă a agenţilor economici, a cercetătorilor și inventatorilor, a altor cercuri interesate
referitor la avantajele oferite de sistemul naţional de protecţie juridică a obiectelor de proprietate
intelectuală (OPI), aceasta fiind una din activităţile prioritare ale AGEPI pentru atingerea obiectivelor
generale ale Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 2020, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 880 din 22.11.2012.
Printre activităţile desfăşurate de AGEPI în vederea atingerii obiectivului menţionat, şi anume de
promovare a sistemului naţional de proprietate intelectuală şi stimulare a interesului societăţii faţă
155 Hotarirea Guvernului Republicii Moldova nr. 644 din 19.07.2010 cu privire la desemnarea autoritatilor competente abilitate cu atributii si responsabilitati referitoare la produsele cu denumiri de origine si indicatii
geografice si la specialitatile traditionale garantate si a autoritatilor competente responsabile de controalele
oficiale privind conformitatea acestor produse.
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de obţinerea protecţiei şi valorificarea eficientă a OPI, precum şi apărarea drepturilor de proprietate
intelectuală, vom menţiona:
• elaborarea, actualizarea şi editarea publicaţiilor periodice, a lucrărilor metodice şi de popularizare a domeniului de PI;
• organizarea atelierelor tematice, seminarelor naţionale, regionale şi internaţionale dedicate
celor mai actuale probleme de protecţie şi realizare a DPI, a manifestărilor şi concursurilor
naţionale în domeniul PI, în vederea sensibilizării şi şcolarizării diverselor categorii de beneficiari ai sistemului naţional de PI;
• diseminarea informaţiei de PI, inclusiv prin intermediul site-ului www.agepi.gov.md, prin
activităţi de marketing şi consultanţă în cadrul expoziţiilor naţionale, organizate la Chişinău şi
în teritoriu, precum şi prin promovarea sistemului naţional de PI şi a realizărilor inovaţionale
ale savanţilor moldoveni în cadrul expoziţiilor internaţionale;
• pregătirea cadrelor naţionale în domeniul PI prin intermediul cursurilor de instruire „Protecţia
proprietăţii intelectuale”, organizate anual la solicitarea persoanelor interesate;
• colaborarea activă cu mass-media republicană, publicarea de articole, interviuri, difuzarea
comunicatelor de presă, organizarea emisiunilor radio şi TV, cu tematică axată pe domeniul
proprietăţii intelectuale.
Aceasta activitate include, de asemenea, prestarea unui spectru extins de servicii in domeniul
dat, inclusiv prediagnoza proprietăţii intelectuale la instituţii si întreprinderi.
Atît cercetătorii şi inventatorii, cât şi orice persoană interesată, poate beneficia de următoarele
tipuri de servicii prestate de către specialiştii AGEPI în domeniul susţinerii activităţii inovaţionale:
1. Cercetări documentare în domeniul invenţiilor, care cuprind un şir de servicii, şi anume:
a. Cercetări în literatura de brevete:
• Analiza informaţiilor din literatura de brevete – cercetarea documentară – oferă
răspunsuri exacte și operative la diverse întrebări de ordin practic. Literatura de brevete,
în primul rând descrierile invenţiilor, reprezintă o sursa importantă de documentare. Ea
conţine informaţii tehnico-ştiinţifice, juridice și economice ce se referă la peste 80% din
toate soluţiile noi, apărute pe piaţă, în diferite ramuri ale ştiinţei și tehnicii.
• Selectate și sistematizate după anumite criterii, informaţiile din literatura de brevete
ajută cercetătorii să-și formeze o imagine globală asupra problemelor pe care trebuie
să le rezolve, să cunoască stadiul anterior și tendinţele generale de dezvoltare într-un
anumit domeniu și pentru un tip concret de producţie, să se asigure că nu sunt încalcate
involuntar drepturile altor titulari de brevete, sa urmărească activitatea concurenţilor.
Efectuarea corectă și oportună a cercetărilor documentare ajută să se evite dublarea
unor soluţii deja brevetate şi să se economisească mijloace materiale şi financiare.
• Cercetările documentare sunt binevenite atunci când se procedează la derularea diferitelor proiecte tehnico-ştiinţifice, elaborarea strategiei inovaţionale a întreprinderii (firmei), crearea unor noi tipuri de producţie sau renovarea celor existente, supravegherea
concurenţilor, achiziționarea unor invenţii sau tehnologii, fabricarea produselor pentru
export, precum și în alte situaţii.
b. Cercetări documentare tematice
• Aceste cercetări includ determinarea indicelui Clasificării Internaționale de Brevete (CIB)
după temă, dată și cuvintele-cheie, identificarea și selectarea documentelor de brevete
după criteriile dorite. Ele pot fi efectuate după numele solicitantului, inventatorului sau
titularului.
• Cercetările documentare tematice se realizează în diverse colecţii de documente de brevete – fie ale Republicii Moldova, fie ale altor țări și organizaţii internaţionale (OMPI, OEB,
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OEAB etc.). În caz de necesitate, cercetările documentare tematice pot fi realizate după
sursele informaţiei tehnico-ştiinţifice și de marketing. Întinderea perioadei cercetate,
colecţia documentelor de brevete și tipurile altor surse de informaţie variază în funcţie
de scopul cercetărilor.
Analiza și sistematizarea informaţiilor de brevete selectate contribuie la:
• identificarea propriilor soluții, elaborări sau altor proiecte originale care pot fi incluse în
categoria obiectelor de proprietate industriala brevetabile, evaluarea brevetabilității lor și argumentarea oportunităţii protecției juridice în țară și peste hotare, alegerea procedurii și țării
de brevetare;
• determinarea condiţiilor în care producţia fabricată poate fi comercializată fără obstacole
pe piața unei anumite țări sau pe piețele unui șir de țări, fara încălcarea drepturilor unor
terțe persoane-titulari de brevete care activează pe teritoriul țărilor date (cercetarea riscului de contrafacere a obiectului de activitate economică), argumentarea măsurilor care
să asigure în țară și peste hotare producerea și comercializarea fără obstacole a obiectului
activităţii economice;
• estimarea capacităţii de concurență, a eficienței utilizării conform destinaţiei și a corespunderii obiectului activităţii economice tendinţelor și prognozelor dezvoltării generale; identificarea și selectarea obiectelor licenţelor și pe cele ale serviciilor de tipul engineering.
Cercetările documentare tematice oferă posibilitatea pentru:
• evaluarea stadiului anterior și tendinţelor de dezvoltare a obiectului activităţii economice
care este investigat;
• studierea situaţiei pe piaţa a produsului dat și a situaţiei în domeniul brevetării (dinamica
brevetării, structura brevetării reciproce, geografia brevetării cu identificarea brevetelor paralele), caracterul producţiei naţionale în țările cercetate;
• studierea direcţiilor activităţii de cercetare ştiinţifică, de producţie sau comerciale (inclusiv
de licentiere) a agenţilor economici care sunt sau ar putea fi prezenţi pe piata obiectului
activităţii economice care este investigat;
• studierea politicii promovate de agenţii economici în orice domeniu al activităţii umane și al
brevetării, cu identificarea potențialilor concurenți, contrafăcători, licențiatori, licențiați sau
parteneri.
Sistemul informațiilor de semnalizare
• Pentru ca firma să ocupe un loc de frunte într-o anumită ramură, este nevoie de informațiile
de brevete ca instrument de studiere a pieței. Această studiere este utilă pentru reglarea propriilor poziții pe piață şi servește drept platformă pentru elaborarea proiectelor de
perspectivă.
• Informațiile de semnalizare pot fi folosite și pentru formarea propriei colecții de date, care se
va înnoi permanent din contul noilor documente de brevet.
c. Cercetari documentare după denumirea (numele) titularului
Aceste cercetări pot fi efectuate dupa aceleaşi surse de informație ca și cercetările documentare
tematice. Cercetările documentare după denumirea (numele) titularului permit urmărirea activităţii
economice și inovaţionale a agenţilor economici, identificarea titlurilor de protectie care aparțin
acestor agenți economici, studierea direcţiilor activitatii lor ştiinţifice, de producţie, comerciale, inclusiv de licenţiere.
Pe baza analizei informaţiei selectate:
0 poate fi stabilit segmentul pieței controlat de o anumită firmă, gradul de stabilitate a intereselor ei în elaborarea, producerea și comercializarea obiectelor activității economice;
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0 pot fi identificate soluţiile noi brevetate de această firmă în ultimii ani pentru a-și perfecţiona
producţia finită;
0 pot fi cunoscute interesele comerciale ale unei anumite firme în țările în care aceasta deține
titluri de protecție (după analiza geografiei brevetării).
d. Cercetări documentare privind determinarea statutului juridic al invenţiilor
Prin determinarea statutului juridic în domeniul invenţiilor se subînţelege selectarea și prezentarea informației privind cererea/brevetul de invenție solicitat, conținută în Registrul Național al
cererilor de brevet de invenție și Registrul National al brevetelor de invenție, Registrele naționale
ale contractelor de transmitere a drepturilor (licență/cesiune/gaj/franchising), precum și datele publicate în Buletinul Oficial de Proprietate Industriala (BOPI) cu referire la cererea/brevetul de invenție
indicat de solicitant.
2. Prediagnoza proprietății intelectuale la instituții si întreprinderi
Prediagnoza proprietăţii intelectuale (prediagnoza PI) reprezintă un studiu particularizat al
tuturor aspectelor activităţilor de elaborare, protecţie și utilizare a diferitor obiecte ale proprietăţii
intelectuale (brevete de invenţii, mărci, desene si modele industriale, obiectelor protejate prin dreptul de autor și drepturile conexe etc.), precum și a contractelor de licenţa sau cesiune a acestora in
scopul eficientizării valorificării lor. Aceasta se efectuează de către specialiştii AGEPI și are drept scop
promovarea valorilor societăţii bazate pe cunoaştere.
Prediagnoza PI este destinată în primul rând IMM, deoarece spre deosebire de marile corporaţii
acestea nu dispun de subdiviziuni speciale antrenate în mod exclusiv în gestiunea PI.
Principalele obiective ale prediagnozei PI sunt următoarele:
0 familiarizarea conducerii și a angajaţilor întreprinderilor cu oportunităţile oferite de proprietatea intelectuală;
0 orientarea întreprinderilor spre elaborarea, valorificarea și lansarea pe piaţă a unor tehnologii
noi și produse competitive, modernizarea tehnologică, sporirea valorii activelor, obţinerea
unor beneficii din utilizarea creaţiilor intelectuale;
0 conştientizarea de către conducerea întreprinderilor a oportunităţii protecţiei (pe cale
naţională și internaţională) a rezultatelor activităţii intelectuale elaborate, sau utilizate in
cadrul întreprinderii;
0 sporirea interesului IMM fata de protecţia si valorificarea proprietăţii intelectuale si asigurarea
unei gestiuni eficiente a acesteia
Activitatea de promovare a proprietății intelectuale desfasurată de AGEPI, are drept obiectiv
sensibilizarea continuă a agenților economici, a cercetătorilor și inventatorilor, a altor cercuri interesate referitor la avantajele oferite de sistemul național de protecție juridică a obiectelor de proprietate intelectuală (OPI).
Această activitate include prestarea unui spectru extins de servicii în domeniul dat – prediagnoza proprietății intelectuale la instituții și întreprinderi.
Prediagnoza proprietății intelectuale (prediagnoza PI) reprezintă un studiu particularizat al tuturor aspectelor activitătilor de elaborare, protecție și utilizare a diferitor obiecte ale proprietății intelectuale (brevete de invenții, mărci, desene și modele industriale, obiectelor protejate prin dreptul
de autor și drepturile conexe, etc.), precum și a contractelor de licență sau cesiune a acestora în
scopul eficientizării valorificării lor. Aceasta se efectuează de către specialiștii AGEPI și are drept scop
promovarea valorilor societății bazate pe cunoaștere.
Prediagnoza PI este destinată în primul rând IMM-urilor, deoarece spre deosebire de marile
corporații, acestea nu dispun de subdiviziuni speciale antrenate în mod exclusiv în gestiunea PI.
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Principalele obiective ale prediagnozei PI sunt urmatoarele:
• familiarizarea managementului și a angajaţilor intreprinderilor cu oportunitățile oferite de
proprietatea intelectuală;
• orientarea intreprinderilor spre elaborarea, valorificarea și lansarea pe piață a unor tehnologii
noi și produse competitive, modernizarea tehnologică, sporirea valorii activelor, obținerea
unor beneficii din utilizarea creațiilor intelectuale;
• conştientizarea de către managementul intreprinderilor a oportunității protecției (pe cale
națională și internațională) a rezultatelor activității intelectuale elaborate sau utilizate în
cadrul întreprinderii;
• sporirea interesului IMM-urilor față de protecția și valorificarea proprietății intelectuale și
asigurarea unei gestiuni eficiente a acesteia.
3. Consulting profesional
AGEPI oferă asistenţă metodică şi consulting în domeniul protecţiei drepturilor de proprietate
intelectuala în următoarele scopuri:
• de a identifica obiectele de proprietate intelectuală care corespund condiţiilor de protecţie
în noile elaborări;
• de a pregăti materialele necesare pentru depunerea cererilor de protecţie a obiectelor de
proprietate intelectuală în țară și peste hotare;
• de a determina indicii de clasificare conform CIB, CIPS, CIDMI și a identifica invenţiile, modelele de utilitate, mărcile, desenele și modelele industriale apropiate de cele pe care se doreşte
a fi protejate;
• de a obţine consultanță privind legislaţia Republicii Moldova, dreptul internaţional și
legislaţiile altor țări în domeniul protecţiei proprietății intelectuale;
• de a obţine asistentă juridică, inclusiv participare in instanţele de judecată și arbitraj, în vederea soluţionării litigiilor din domeniul proprietății intelectuale;
• de a obţine consultanță în cazul negocierilor privind vânzarea-cumpărarea licenţelor pentru
obiectele de proprietate intelectuală, cesiunii de drepturi, plăţilor de licenţă.
4. Servicii prestate de Biblioteca din cadrul AGEPI
Biblioteca din cadrul AGEPI este depozitarul Colecţiei Naţionale de Brevete a Republicii Moldova, dispune de colecţii de literatură specializată structurate conform obiectelor de proprietate
intelectuală, de literatură metodico-ştiinţifică, cu caracter juridic, informativ-cognitiv etc.
Vizitatorii au acces liber la:
• descrierile invenţiilor și modelelor de utilitate protejate în Republica Moldova și în străinătate,
cererile de brevet depuse la AGEPI și expuse pentru familiarizarea publicului;
• buletinele oficiale de proprietate industrială din diferite țări și organizaţii internaţionale;
• bazele specializate de date pe CD-ROM ale OMPI, OEB, Austriei, Germaniei, SUA, Elveţiei,
Japoniei, Sloveniei, Benelux etc.
Documentele selectate sunt prezentate beneficiarului pe hârtie sau pe suport electronic.
5. Servicii privind utilizarea tehnologiilor informaţionale
AGEPI asigură accesul la colecţiile naţionale de brevete din Republica Moldova și din alte țări,
care conțin documente stocate pe discuri optice şi în format electronic.
Printre acestea se regăsesc:
• Bazele de Date naţionale (www.db.agepi.md)
• Baza de Date a Oficiului European de Brevete (OEB);
• Baza de Date a OMPI (cereri PCT);
• Bazele de date ale invenţiilor şi modelelor de utilitate din Austria, Bulgaria, Germania, Franta,
SUA, Elveția, Polonia, Rusia, România, Cehia, Japonia, cât și bazele de date de la Oficiul Eurasiatic de Brevete (OEAB) s.a.
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Selectarea informaţiei este posibilă după criterii multiple.
Specialiştii bibliotecii AGEPI acordă consultaţii şi prestează servicii privind utilizarea tehnologiilor informaţionale în domeniul PI.

3.7. Antreprenoriatul inovaţional şi rolul IMM în dezvoltarea inovaţională
Un rol aparte în dezvoltarea inovaţională le revine întreprinderilor mici şi mijlocii. Conform datelor Eurostat, circa 50% din IMM din UE au o activitate de inovare: tehnologică sau non-tehnologică.
Este interesant de menţionat că un studiu realizat de OCDE în 2011156 indică la un nivel surprinzător
de înalt al activităţii inovative a IMM din Moldova: circa 54% de IMM au declarat că au introdus pe
parcursul ultimilor 3 ani, un produs sau un serviciu nou.
Conform datelor Biroului Naţional de Statistică, în anul 2012 în Republica Moldova erau:
• 49,4 mii de IMM, sau 97,5% din numărul total de întreprinderi, în cadrul cărora activau
• 300,2 mii persoane (57,7% din numărul total de angajaţi ai întreprinderilor);
• circa 20,0 mii de întreprinderi sau 40,5% din totalul IMM care-şi desfăşurau activitatea în domeniul comerţului;
• doar 4,9 mii de întreprinderi sau 9,8% din totalul IMM au activat în industria prelucrătoare,
unde pot fi implementate inovaţiile tehnologice.
În pofida ponderii mari a IMM, acestea utilizează insuficient potenţialul PI. Mai mult, nu
există criterii clare de atribuire a calificativului “întreprindere inovativă”, iar activitatea IMM de brevetare a invenţiilor este extrem de scăzută, în comparaţie cu înregistrarea mărcilor şi designului industrial (Tab. 12).
Tabelul 12
Activitatea IMM de înregistrare/brevetare a OPI (1993-2013)
OPI
Invenţii

Desene/modele industriale

Mărci

Numărul de:

Total

IMM

% IMM

solicitanţi

1915

124

6,5

cereri depuse

5948

211

3,5

brevete acordate

4485

167

3,7

solicitanţi

740

310

41,9

cereri depuse

1691

692

40,9

certificate eliberate

1204

493

40,9

solicitanţi

5530

2778

50,2

cereri depuse

22355

10879

48,7

certificate eliberate

12428

6051

48,7

Pentru IMM, dezvoltarea inovaţională deseori poate fi o cale unică de supravieţuire. Totodată,
IMM au cel mai mult nevoie de susţinere în promovarea valorificării PI şi a inovării, în special. Deseori
managementul IMM nu apreciază la justa valoare priorităţile valorificării OPI şi avantajele concurenţiale
ce pot fi obţinute din aplicarea acestora. Prin urmare, infrastructura proprietăţii intelectuale, inclusiv
cea inovaţională, trebuie să fie destinată în primul rând activităţii IMM.
În condiţiile în care implementarea inovaţiilor a devenit un factor determinant al creşterii economice, iar priorităţile IMM s-au manifestat pe deplin în activităţile economice practice, dezvoltarea
acestora pe calea inovaţională a devenit un imperativ al timpului. Încurajarea utilizării proprietăţii
intelectuale de către întreprinderile mici şi mijlocii este unul din obiectivele specifice ale Strategiei
de PI, care include un şir de măsuri pentru atingerea acestuia:
156
OECD: Competitiveness and Private Sector Development: Republic of Moldova 2011. Fostering SME
Development. Disponibil: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/industry-and-services/competitiveness-and-private-sector-development-republic-of-moldova-2011_9789264112285-en#
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− informarea mediului de afaceri cu privire la oportunităţile comerciale oferite de PI şi sporirea
beneficiilor IMM provenite din utilizarea OPI;
− stimularea cu prioritate a procesului inovaţional din cadrul IMM;
− oferirea accesului IMM la informaţiile privind protecţia proprietăţii intelectuale şi serviciile de
prediagnoză a PI;
− încurajarea creării şi funcţionării întreprinderilor mici şi de tip start-up;
− asigurarea accesului IMM inovative la sursele financiare în condiţii preferenţiale (credite, granturi etc.);
− crearea condiţiilor necesare pentru stimularea interesului IMM pentru dezvoltarea
inovaţională.
În prezent, încurajarea activităţii inovaţionale a IMM se efectuează sub formă de granturi,
facilităţi fiscale, reduceri la plata taxelor pentru servicii juridice în domeniul PI: taxele pentru invenţii
constituie doar 15% din cuantumul taxelor obişnuite, pentru design industrial – 35%, pentru mărci –
50%. Pentru necesităţile IMM, AGEPI a lansat în anul 2009 un nou tip de servicii – prediagnoza PI, care
se acordă gratuit, însă întreprinderile nu sunt foarte deschise în utilizarea acestor servicii.
Economia Republicii Moldova nu cunoaşte niciun domeniu în care s-ar putea spune că este
un lider la nivel mondial în inovaţie. În acest sens, o politică echilibrată este necesară pentru a nu
irosi resursele limitate prin diversificarea prea mare a domeniilor şi direcţiilor prioritare de inovaţie.
Cele din urmă pot şi trebuie să fie ajustate periodic, reieşind din succesele înregistrare şi necesităţile
identificate de Guvern. Politicile statului în domeniul inovaţiilor trebuie să promoveze diseminarea
cunoştinţelor noi în vederea preluării tehnologiilor inovative pentru a permite companiilor locale
să devină competitive, în primul rând, pe piaţa internă, după care acele companii singure îşi vor
dori să devină inovative pe piaţa locală şi competitive pe piaţa regională/globală, antrenându-se în
activităţi de cercetare şi inovare, transfer tehnologic.

3.8. Statistica inovaţională
Analiza activităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare din Republica Moldova denotă că statistica
oficială, până în 2013, ţinea evidenţa în acest sector doar pe segmentul activitatea ştiinţifică, iar din
2012, Biroul Naţional de Statistică, în compartimentul „Ştiinţă”, care a devenit „Ştiinţă şi proprietatea
intelectuală”, a inclus şi indicatorii statistici din domeniul proprietăţii intelectuale. De menţionat că
au fost incluse, retroactiv, şi datele statistice pentru anii 2006-2011.
Totodată, în ceea ce priveşte evaluarea statistică a activităţii inovaţionale, Republica Moldova este unica ţară din CSI, Europa, OCDE etc., care nu dispune de statistica necesară în domeniul
activităţii inovaţionale157. Acest fapt complică posibilitatea evaluării eficienţei activităţii de cercetare-dezvoltare privind aplicarea inovaţiilor în ţara noastră.
Evaluarea statistică a activităţii de cercetare-dezvoltare din punct de vedere metodologic
este racordată la cerinţele internaţionale (UNESCO, EUROSTAT), fiind prezentată prin indicatorii de
resurse (INPUT) şi de rezultate (OUTPUT). La acest capitol statistica naţională se confruntă cu unele
probleme doar în ceea ce priveşte conlucrarea cu actorii acestui sector pentru a optimiza culegerea
informaţiei primare.
Statistica referitoare la obiectele de PI este un element important al statisticii inovaţionale. Din
momentul creării Sistemului naţional de PI, activitatea de brevetare/înregistrare a obiectelor de proprietate industrială, iar din 2005 – şi cea de înregistrare a obiectelor ocrotite de dreptul de autor şi
drepturile conexe sunt monitorizate de AGEPI. Mai mult ca atât, unele activităţi, cum ar fi brevetarea/
înregistrarea OPI sunt monitorizate în cele mai mici detalii, graţie unui sistem performant de standarde internaţionale, instituit de OMPI, în timp ce informaţia privind valorificarea OPI, efectul lor economic, impactul asupra dezvoltării competitivităţii, litigiile ce implică OPI, ratele contrafacerii şi ale
157 Aurelia ŢURCAN. Consideraţii privind evaluarea statistică a sectorului CDI prin prisma proprietăţii intelectuale.
Intellectus, nr. 2, 2013, pag. 43-46. Disponibil: http://www.agepi.gov.md/pdf/publishing/intellectus/02-2013.pdf
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pirateriei etc. este fragmentară, colectată de diferite instituţii, nefiind disponibilă altor componente
ale Sistemului de PI, în plus, deseori impactul este evaluat doar în termeni calitativi, neexistând metode de evaluare cantitativă etc.
Datele statistice (lunare, anuale şi cumulate) sunt publicate pe site-ul http://agepi.gov.md/ şi
servesc drept indici de referinţă pentru perfectarea diferitor rapoarte statistice şi studii referitoare la
aceste activităţi. Anual se efectuează, pe fiecare OPI în parte şi în ansamblul lor, o analiză comparativă
a principalilor indici, care este reflectată în rapoartele anuale ale AGEPI, publicate şi în format electronic, fiind accesibile şi pe web site. De asemenea, alături de celelalte state membre, Republica
Moldova, prin intermediul AGEPI ca oficiu de specialitate în domeniul PI, prezintă OMPI rapoartele
anuale tehnice referitoare la activitatea de brevetare/înregistrare a OPI, conform unor forme stabilite,
datele fiind ulterior incluse în rapoartele statistice ale OMPI şi publicate pe site-ul www.wipo.org.
Pentru Republica Moldova, statisticile în domeniul protecţiei invenţiilor arată o tendinţă de stabilizare a numărului de cereri de brevetare a invenţiilor pe parcursul ultimilor ani (Tab. 13). Totodată,
se observă o creştere a ponderii numărului de cereri de brevet de scurtă durată, care, conform standardelor OMPI, se echivalează cu modelele de utilitate (MU)158 şi nu sunt luate în consideraţie în
statisticile de brevet la nivel internaţional, fiind incluse în statisticele pentru MU.
Cât priveşte activitatea de brevetare, pe parcursul anilor 2012-2013 s-au evidenţiat instituţiile
din sfera C-D care, în ansamblu, au depus 62% şi, respectiv, 53% din numărul total de cereri de brevetare a invenţiilor depuse de solicitanţii naţionali, iar ponderea cererilor de brevetare depuse de
către solicitanţi-persoane fizice a crescut uşor de la 37,5% la 43 % (aceeaşi situaţie este caracteristică
şi pentru alţi ani) (Tab. 14).
Tabelul 13
Dinamica depunerii cererilor de brevet de invenţie (BI), model de utilitate (MU) şi brevet de invenţie de scurtă
durată (BISD) în ultimii 10 ani
Anul

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

141

143

108

115

96

45

198

201

182

175

213

360

339

344

290

290

309

BI

303

401

289

353

292

MU

21

32

18

37

23

BISD
Total

324

433

307

390

2012

2013

Tabelul 14
Repartizarea cererilor de brevet de invenţie (BI) şi brevet de invenţie
de scurtă durată (BISD), după solicitanţi (2013, comparativ cu 2012)
Solicitanţi

26

2013
(%)
81 (29)

2012
(%)
77 (29,1)

BI

(%)

BISD

(%)

Academia de Ştiinţe a Moldovei

26

39

55

Instituţii de învăţământ superior

18

27

35

20

56 (20)

62 (23,4)

Instituţii C-D din agricultură şi ind. aliment.

-

-

9

4

9 (3)

22 (8)

Instituţii C-D din cadrul Ministerului Sănătăţii

1

1,5

1

1

4 (1,5)
1 (0,5)

Întreprinderi şi organizaţii

1

1,5

9

4

2 (1)
10 (4)

Persoane fizice

21

31

99

47

120 (43)

99 (37,5)

TOTAL

67

100

211

100

278

265

158 Protecția modelelor de utilitate pe teritoriul Republicii Moldova a fost prevăzută în temeiul Regulamentului Provizoriu cu privire la protecţia proprietăţii industriale în Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.456 din 26 iulie 1993, însă recepționarea cererilor de înregistrare a MU de către AGEPI a fost
sistată la data intrării în vigoare a Legii nr. 50-XVI din 07.03.2008 privind protecţia invenţiilor. În conformitate
cu art. 97 alin.(3) al acestei Legi, MU înregistrate anterior pe teritoriul Republicii Moldova, rămân valabile şi
pot fi reînnoite. Către sfârșitul anului 2014 mai erau valabile 13 din cele 185 de certificate de înregistrare a
MU eliberate de AGEPI.
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Numărul cererilor de brevetare a invenţiilor autohtone în străinătate se consideră un indicator
relevant în statisticile inovaţionale, însă pentru Republica Moldova acesta rămâne la un nivel scăzut:
astfel, în perioada 1996-2013, prin intermediul AGEPI, ca oficiu receptor, au fost depuse în total 107
cereri, inclusiv 43 – prin procedura Tratatului de cooperare in domeniul brevetelor (PCT) şi 64 prin
procedura Convenţiei Eurasiatice de Brevete (CEAB) (Tab. 15).
Tabelul 15
Depunerea de către solicitanţii naţionali a cererilor pentru brevetarea
invenţiilor în străinătate (1996-2013)
Cereri depuse
Total, inclusiv prin
procedura:
PCT
CEAB

19962000

20012005

20062008

2009

2010

2011

2012

2013

Total

16

19

36

4

9

15

7

1

107

8

9

16

2

1

3

3

1

43

8

10

20

2

8

12

4

0

64

Atunci când vorbim despre performanţele Republicii Moldova la capitolul brevetare (indicatorul
Output), operăm doar cu numărul total de cereri de brevetare. Daca însă vom analiza domeniile pentru care se brevetează invenţiile, vom observa că acestea nu se referă la tehnologii Hi-Tech sau altele
de prima linie, dar în cea mai mare parte reprezintă invenţii incrementale, îmbunătăţiri, modificări
sau perfecţionări ale unor soluţii tehnice cunoscute. Despre aceasta vorbesc şi datele privind raportul dintre cererile de brevete de invenţii de lungă durată şi a celor de scurtă durată depuse de către
solicitanţii naţionali, care pe parcursul ultimilor ani a ajuns la 30:70% în favoarea cererilor de brevete
de invenţii de scurtă durată, care, cum s-a menţionat mai sus, în statisticile internaţionale se includ
în statisticile pentru modele de utilitate. Poate fi menţionat faptul că, în cazul solicitanţii străini care
doresc să-şi protejeze invenţiile pe teritoriul Republicii Moldova, aceştia optează exclusiv pentru brevete de invenţie de lungă durată, iar termenul de menţinere în vigoare a acestora este de 2 ori mai
mare, comparativ cu termenul de menţinere în vigoare a brevetelor de către titularii naţionali de
brevete.
Nu ne vom opri aici asupra statisticilor pentru alte OPI, deoarece acestea sunt prezentate pe
pagina web a AGEPI, la compartimentele obiectelor respective şi sunt analizate detaliat în rapoartele
anuale ale AGEPI (http://www.agepi.gov.md/md/about/report.php).
În concluzie, se poate constata o necesitate acută de a racorda sistemul naţional de evidenţă
statistică a activităţii de inovare la standardele europene şi internaţionale, pentru a avea un instrument de monitorizare a acestui domeniu important. Fără un asemenea instrument este imposibil de
gestionat şi de implementat adecvat obiectivele stabilite în documentele de politici.
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Concluzii şi recomandări
Din cele expuse în prezentul Studiu rezultă următoarele concluzii:
1. Fenomenul inovării este profund sistemic, multifactorial, multifuncţional, dinamic şi
complex, fiind determinat de întregul context socio-economic. Respectiv, studierea lui în scopul
evidenţierii posibilităţilor de intervenţie la nivel de politici, dar şi la nivel operaţional, necesită o abordare sistemică adecvată, multilaterală şi completă. În condiţiile globalizării economiei şi accelerării
dezvoltării tehnologice, este necesară o nouă politica de inovare care presupune coordonarea
activităţii tuturor decidenţilor strategici în cercetare-inovare şi dezvoltare economică.
2. În consecinţă, activitatea inovaţională este de asemenea foarte complexă şi include un
şir de alte activităţi de tip ştiinţific, tehnic, tehnologic, organizatoric, educaţional, financiar, comercial etc. Ea vizează nu doar crearea, protecţia şi comercializarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice,
dezvoltarea cunoştinţelor, dar şi «distribuţia» de cunoştinţe şi competenţe în economie şi în societate în general, perfecţionarea şi eficientizarea proceselor tehnologice, organizaţionale, de marketing, educaţia şi pregătirea cadrelor, instruirea angajaţilor, diversificarea şi îmbunătăţirea calităţii
produselor şi serviciilor, promovarea lor pe pieţele interne şi din străinătate.
3. Practica internaţională demonstrează că dezvoltarea eficientă a inovaţiilor poate fi
asigurată de un sistem naţional de inovare funcţional – ecosistem de inovare – care include oamenii, instituţiile şi industriile referitoare la infrastructură, educaţie, formare şi activităţile de cercetare
şi dezvoltare, un mediu concurenţial sănătos, precum şi legislaţia, cadrul de politici, instituţiile de
stabilire a standardelor, structura industriei şi aspecte care facilitează transferul internaţional de tehnologie şi absorbţia acesteia, resurse financiare suficiente și, de asemenea interacţiunile dintre toate
aceste componente.
4. Ecosistemul de inovare oferă o viziune obiectivă a proceselor de inovare în strânsă legătură
cu politicile macroeconomice şi educaţionale, mai largi, şi percepe inovarea ca rezultat al interacţiunii
dintre actorii implicaţi, în scopul de a transforma o idee într-o soluţie sau de a aduce un produs sau
serviciu pe piaţă. Această abordare sistemică necesită o gândire conceptuală inovatoare ce permite
factorilor de decizie politică să identifice mai bine punctele de sprijin sau linkurile slabe în cadrul
sistemului, sporeşte capacităţile de coordonare, sincronizare şi echilibrare a factorilor limitativi ai
proceselor şi valorificarea sinergiilor dintre componentele sistemului de inovare.
5. În Republica Moldova nu s-a constituit un ecosistem de inovare adecvat cerinţelor contemporane. Sistemul naţional de inovare existent este fragmentar şi lacunar. Deşi au fost adoptate, în
special în ultima perioadă, mai multe documente de politici care întrunesc un ansamblu de obiective axate pe domeniul inovării şi o totalitate enormă de acţiuni, unele dintre acestea intersectânduse, nu este prevăzută o conlucrare şi coordonare a activităţilor de implementare, nu există o viziune
clară asupra naturii şi căilor optime de promovare a procesului inovativ. Or, spectrul larg al conceptului de inovare determină necesitatea unei abordări sistemice şi în materie de politici aferente.
6. Pentru sistemul naţional de inovare existent sunt caracteristice un şir de probleme comune
pentru mai multe ţări cu economie în tranziţie:
− caracterul suboptimal al actualelor eforturi de educaţie, de cercetare-dezvoltare şi inovare;
lipsa reţelelor de instituţii S&T, cum ar fi universităţile, institutele de cercetare, organismele de
standardizare; izolarea acestor instituţii de sectorul real al economiei;
− nivelul inadecvat de coordonare între principalele domenii de politici publice - fiscale şi monetare, investiţiile străine, proprietatea intelectuală, concurenţă, comerţ, dezvoltarea agricolă şi
industrială, mediu, sănătate, etc., - care pot fi interconectate cu investiţiile în dezvoltarea S&T;
chiar şi pentru domenii foarte apropiate, cum sunt C-D, inovarea şi proprietatea intelectuală,
politicile sunt dispersate şi lipsite de consecutivitate şi coordonare;
− incorporarea insuficientă a produselor inovative în relaţiile de piaţă, ce se soldează cu lipsa unei pieţe a inovaţiilor. Acest fapt împiedică utilizarea eficientă a resurselor destinate
dezvoltării inovaţionale;
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− accesul dificil la finanţare, lipsa cadrului normativ privind capitalul de risc (venture), axarea
insuficientă a activităţii de cercetare aplicată pe creşterea competitivităţii, pe domeniile prioritare şi necesităţile societăţii, stimularea insuficientă a activităţilor de inovare prin documentele de politici publice, lipsa statisticilor oficiale privind activitatea de inovare;
− lipsa de consultare şi participare a tuturor actorilor principali - agenţii guvernamentale, mediul de afaceri, mediul academic, instituţii S&T, consumatori, asociaţii profesionale şi societatea civilă – în formularea şi implementarea politicilor S&T şi de inovare etc.
7. Pentru Republica Moldova, de asemenea, sunt caracteristice lipsa unei strategii clare de
dezvoltare a managementului public al inovării şi dispersarea funcţiilor de management a inovării
între diferite organe guvernamentale. Perfecţionarea managementul inovaţional este necesară atât
la nivel de stat, cât şi la nivelul institutelor academice şi universităţilor, la toate etapele ciclului de
viaţă al produselor inovative – de la naşterea ideii inovatoare până la obţinerea profitului din inovare,
în particular, pentru a asigura comercializarea efectivă a rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică.
8. Încurajarea activităţii de inovare în Republica Moldova nu are un caracter sistemic, ci poartă
un caracter fragmentar. Din totalitatea enormă a mecanismelor de încurajare a activităţilor de inovare aplicate în străinătate, în ţara noastră se utilizează doar următoarele:
− promovarea infrastructurii procesului inovaţional (parcurile ştiinţifico-tehnologice, incubatoarele inovaţionale, centrele de transfer tehnologic din universităţi etc.);
− parteneriate dintre mediul de afaceri şi mediul academic în cadrul parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarelor inovaţionale;
− cofinanţarea directă din fonduri publice a proiectelor inovaţionale de transfer tehnologic a
rezidenţilor (până la 50%), practicată prin intermediul AITT;
− finanţarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii de inovare;
− prestarea serviciilor în mod gratuit sau la preţuri reduse, in special reduceri la tarife pentru
arenda încăperilor şi serviciilor comunale pentru rezidenţii parcurilor ştiinţifico-tehnologice
şi incubatoarelor de inovare;
− acordarea facilităţilor la achitarea taxelor de protecţie a invenţiilor, designului industrial şi altor obiecte de PI prin intermediul AGEPI.
9. Printre problemele majore ce ţin de stimularea inovării, cu care se confruntă Republica
Moldova, se numără:
− capacităţile de inovare reduse ale întreprinderilor, în special ale IMM, care nu sunt jucători
principali în inovaţia tehnologică;
− compartimentarea sectorului S&T, ceea ce conduce la dispersarea şi dublarea eforturilor şi la
un nivel general de performanţă scăzut;
− capacitatea şi motivaţia deosebit de slabă de inovare S&T în sectorul public;
− ineficienţa modelului S&T de alocare a resurselor pentru inovarea şi a sistemului de evaluare
a proiectelor inovaţionale;
− lipsa mecanismelor pentru remunerarea personalului remarcabil şi încurajare a inovaţiei şi
activităţilor de pionierat.
10. Experienţa internaţională atestă că metodele şi politicile de încurajare a activităţii
inovaţionale diferă în funcţie de stadiul de dezvoltare a economiei şi de întregul context socio-economic al unei ţări şi trebuie corelate cu acestea. În economiile bazate pe resurse şi în cele aflate în
tranziţie spre o economie bazată pe eficienţă (acesta este şi cazul Republicii Moldova) un rol decisiv îl au re-inovaţiile bazate pe asimilarea şi absorbţia tehnologiilor importate în scopul sporirii
capacităţilor inovaţionale naţionale, investiţia masivă în educaţie şi dezvoltarea resurselor umane,

131

repartizarea preferenţială a surselor financiare în favoarea domeniilor prioritare pentru favorizarea
importului tehnologiilor şi echipamentului necesar, creditele de lungă durată pentru finanţarea
investiţiilor în industrie şi importul masiv al mijloacelor de producere şi al uzinelor construite „la
cheie”.
11. Pentru implementarea cu succes a noilor tehnologii este nevoie de existenţa unui anumit
nivel de pregătire pentru asimilarea cunoştinţelor tehnologice provenite din exterior, în primul rând
de forţă de muncă înalt calificată şi de un nivel minim al dezvoltării tehnologice. Un rol important
în acest proces le revine instituţiilor de învăţământ superior şi celor profesional-tehnice. Dezvoltarea capitalului uman prin educaţie şi formare profesională este esenţială pentru sporirea capacităţii
de absorbţie a inovaţiilor. În Republica Moldova numărul specialiştilor în domeniile ştiinţelor reale,
tehnologice şi inginereşti este în continuă scădere, iar tineretul talentat alege să-şi continue studiile
peste hotare, fără a se întoarce să muncească în ţară.
12. Proprietatea intelectuală este un veritabil catalizator pentru dezvoltarea inovaţională,
având rolul esenţial de protejare a cunoştinţelor împotriva înstrăinării şi folosirii ilegale şi oferind
astfel stimulente inovatorilor pentru a genera noi idei şi concepte, pentru a le implementa în beneficiul societăţii. Transferurile de tehnologii spre ţările cu economii emergente depind de protecţia
puternică a drepturilor de PI, în special a drepturilor de brevet.
13. Drepturile de proprietate intelectuală puternice au ca scop stimularea inovării, permiţând
inventatorilor să-şi însuşească veniturile din investiţiile lor. PI, de asemenea, joacă un rol important
în crearea, difuzarea şi utilizarea noilor cunoştinţe pentru inovare. Managementul adecvat al PI
reprezintă un instrument eficient pentru stimularea activităţii inovaţionale şi maximizarea beneficiilor provenite din utilizarea rezultatelor activităţii intelectuale.
14. În Republica Moldova este edificat un Sistem naţional de PI modern, având o structură
instituţională funcţională şi un cadru normativ adecvat, armonizat cu standardele internaţionale şi
acquis-ul comunitar, conţinând toate normele necesare menite să asigure protecţia drepturilor de
PI în activitatea inovaţională. Principalele impedimente care mai persistă în domeniul PI nu sunt de
natură legislativă, dar ţin de aplicarea eficientă a drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv în
ceea ce priveşte valorificarea acestor drepturi, fapt ce are legătură directă cu activitatea inovaţională.
15. Pentru Republica Moldova, la fel ca şi pentru alte ţări cu economie în tranziţie, este caracteristic nivelul insuficient de conştientizare a rolului drepturilor de PI în transferul de tehnologie şi
inovare. Lipsa conştientizării drepturilor de proprietate intelectuală este unul dintre obstacolele cu
care IMM se confruntă frecvent atunci când încearcă să facă uz de proprietatea intelectuală pentru
creşterea afacerii lor.
În baza constatărilor şi concluziilor expuse, în scopul stimulării activităţii inovaţionale,
pot fi formulate următoarele propuneri şi recomandări generale ce vizează îmbunătăţirea
eficienţei sistemului naţional de inovare şi consolidarea capacităţilor participanţilor săi:
1. Studierea şi preluarea bunelor practici internaţionale în vederea constituirii şi dezvoltării unui
ecosistem de inovare cât mai complet, adaptat condiţiilor specifice socio-economice ale Republicii
Moldova, cu stabilirea rolului şi funcţiilor fiecărui actor din cadrul acestui sistem, cu evidenţierea
legăturilor şi corelaţiilor dintre aceştia, găsirea elementelor funcţionale dar şi eventualelor lacune
şi constrângeri pentru a elabora mecanismele adecvate cele mai eficiente de coordonare politică a
sistemului, reieşind din scopurile ce trebuie atinse.
2. Consolidarea politicii de inovare prin preluarea bunelor practici internaţionale în scopul
promovării optimale a producerii, distribuţiei şi utilizării noilor cunoştinţe, care implică, printre altele:
− extinderea cererii de cercetare-dezvoltare-inovare prin sporirea potenţialului de absorbţie a
inovaţiilor de către mediul de afaceri; creşterea capacităţilor sale de asimilare şi perfecţionare
a tehnologiilor şi know-how; dezvoltarea capitalului uman prin educaţie şi formare
profesională;
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− dezvoltarea unui set modern de instituţii şi mecanisme aferente pentru coordonarea şi
finanţarea organizaţiilor publice de cercetare;
− îmbunătăţirea sinergiilor între domeniile prioritare ale activităţilor de inovare, răspândirea
inovării dincolo de parcurile ştiinţifice şi incubatoarele de inovare şi promovarea mai multor
clustere şi reţele inovative bazate pe piaţă;
− consolidarea interacţiunii dintre actorii sistemului de inovare, în special între organizaţiile
publice de cercetare şi industrie;
− atragerea mai activă a întreprinderilor străine în sistemul de inovare în curs de dezvoltare.
3. Accelerarea dezvoltării infrastructurii inovaţionale în scopul sporirii capacităţilor sistemului
de inovare:
− crearea centrelor de marketing, educaţionale, de dezvoltare a afacerilor şi diversificarea serviciilor oferite în cadrul parcurilor ştiinţifico/tehnologice şi incubatoarelor de inovare;
− antrenarea sectorului privat în extinderea infrastructurii inovării prin încurajarea creării centrelor de consulting, informaţionale, de transfer tehnologic etc.;
− extinderea componentei comerciale a infrastructurii inovaţionale ca o condiţie imanentă a
creşterii eficientei ei şi îmbunătăţirii serviciilor acordate;
− consolidarea şi sporirea capacităţilor entităţilor de suport existente, crearea de noi clustere,
parcuri şi incubatoare specializate şi de noi entităţi de suport, conform practicilor europene,
şi anume: Garage-uri inovaţionale, Acceleratoare, Start-up-uri şi spin-off-uri, clustere ştiinţificotehnologice etc.
− crearea platformei de interacţiune „Cercetare/Business” în scopul corelării ofertei din
partea instituţiilor de cercetări ştiinţifice publice şi private din ţară, precum şi a infrastructurii inovaţionale existente, pe de o parte, şi cererii de servicii de cercetare din partea antreprenorilor, pe de altă parte; atragerea reprezentanţilor businessului real pentru evaluarea
potenţialului economic al proiectelor de inovare şi transfer tehnologic;
− extinderea cooperării internaţionale (integrarea, inclusiv a clusterelor existente, precum şi
a parcurilor şi incubatoarelor de inovare, în reţele internaţionale de dezvoltare) în vederea
obţinerii accesului direct la sursele europene de finanţare (programe);
− dezvoltarea serviciilor de coaching şi mentorat pentru întreprinderile emergente;
− implementarea monitorizării şi evaluării activităţii parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarelor de inovare;
− dezvoltarea cooperării strânse şi eficiente între mediul de afaceri, universităţi, instituţii de cercetare şi stat (clustere de cercetare, clustere TIC, clustere industriale sau clustere inovative).
4. Aprofundarea, extinderea şi completarea sistemică şi radicală a politicilor de inovare
tradiţionale prin crearea de modele şi metode de guvernanţă inovatoare şi participativă, revizuirea completă şi monitorizarea continuă a metodelor, procedurilor şi realizărilor în cadrul diferitelor instituţii, precum şi a interacţiunii dintre acestea. Îmbunătăţirea cadrului regulator al activităţii
inovaţionale:
◊ La nivel macroeconomic:
− elaborarea unui model inovaţional transparent, flexibil, nediscriminatoriu şi previzibil;
− actualizarea direcţiilor prioritare ale sferei C-D şi inovare reieşind din contextul socioeconomic şi strategia de dezvoltare a ţării;
− atribuirea responsabilităţii şi funcţiilor de coordonare a acţiunilor ce ţin de domeniul
inovării unei singure instituţii cu un statut administrativ înalt, sau crearea unui Consiliu
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pentru inovare deopotrivă scopurilor şi importanţei activităţii inovaţionale pentru
dezvoltarea economică;
− implementarea unei analize a tuturor actelor legislative de ordin economico-financiar
şi tehnico-ştiinţific înaintate spre aprobare în vederea impactului asupra inovării;
− depăşirea receptivităţii insuficiente a sectorului real faţă de activitatea de inovare;
− elaborarea cadrului normativ pentru funcţionarea eficientă a parteneriatului publicprivat în sfera C-D şi inovare şi promovarea acestuia în scopul stimulării investiţiilor
private în cercetare, protecţia drepturilor de PI şi inovare;
− promovarea şi formarea unui mediu concurenţial sănătos şi onest ce creează motivaţii
fireşti pentru inovare provenite din funcţionarea mecanismului pieţei;
− simplificarea procedurilor administrative fiscale, urmărind ca acestea sa nu creeze un
mediu repulsiv pentru investitori şi întreprinderi şi asigurarea coerenţei şi stabilităţii
politicilor fiscale;
− adoptarea de către Guvern a măsurilor de stimulare a capitalului de risc;
− încorporarea produselor inovaţionale în relaţiile de piaţă prin modalităţile specifice de
comercializare şi capitalizare;
◊ La nivel microeconomic:
− încurajarea implementării la nivel corporativ a managementului inovaţiei;
− capitalizarea OPI prin reflectarea valorii lor în rapoartele financiare şi amortizarea acestora;
− sporirea/facilitarea accesului întreprinderilor inovative la sursele financiare.
5. Elaborarea (preluarea sau adaptarea) şi implementarea unei metodologii moderne de monitorizare a proceselor/activităţilor de inovare şi de evaluare a impactului inovării şi transferului tehnologic în plan economic şi social, care să contribuie la sporirea performanţelor inovative, la crearea
unui mediu cu cea mai eficientă structură, instituţii şi politici ce încurajează inovarea la nivelul operatorilor economici. Racordarea sistemul naţional de evidenţă statistică a activităţii de inovare la standardele europene şi internaţionale. Introducerea unor noi criterii de evaluare a rezultatelor cercetării,
efectuate de la bugetul de stat, luând în considerare gradul de utilizare în producţie.
6. Aplicarea definiţiei extinse a inovării pentru a încadra în politicile de sprijin a întreprinderilor
nu doar inovaţiile de produse şi procese (inovaţiile tehnologice), dar şi inovaţiile organizaţionale şi
de marketing (inovaţiile din sfera serviciilor, inclusiv din sfera informaticii (digitalului)).
7. Constituirea unui cadru favorabil antreprenoriatului inovativ, inclusiv facilitarea creării întreprinderilor inovative prin simplificări administrative şi stimulente fiscale. Stimularea activităţii întreprinderilor inovative pentru creşterea eficienţei sistemului de generare şi difuzare a cunoştinţelor:
− preluarea experienţei internaţionale în vederea stabilirii criteriilor clare privind atribuirea
statutului de întreprindere inovativă;
− adoptarea facilităţilor fiscale pentru întreprinderile inovative;
− încurajarea întreprinderilor inovative în vederea cooperării şi colaborării acestora cu
organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării din ţară şi străinătate.
8. Examinarea oportunităţii de adoptare şi implementare a unor măsuri de stimulare a inovării
şi activităţii ştiinţifico-inovaţionale, în special instrumente financiare eficiente de susţinere şi motivare a activităţilor de inovare din partea statului, larg utilizate în practica internaţională, în scopul
creării unui mediu economic propice şi a climatului investiţional favorabil funcţionării întreprinderilor inovatoare:
− finanţarea companiilor private de C-D din diverse fonduri, inclusiv atragerea surselor de
finanţare extrabugetară a C-D şi acordarea de comenzi de stat;
− crearea fondurilor de investiţii în inovaţii;
134

− aplicarea finanţării cu capital de risc (venture) a inovării şi investiţiilor de tip businessangels;
− creditarea preferenţială pentru C-D de perspectivă şi promovarea proiectelor inovaţionale;
− acordarea facilităţilor şi vacanţelor fiscale, facilităţilor vamale şi altor măsuri protecţioniste
(rambursare pentru plata dobânzilor la împrumuturi, acordarea de credite bugetare,
asistenţă financiară prin intermediul mecanismului de leasing etc.) întreprinderilor inovative, în primul rând a celor din sectorul ÎMM;
− aplicarea unui regim accelerat al amortizării fondurilor fixe;
− înlesniri sau scutiri la impozitarea activităţii de C-D şi producere în domenii prioritare;
− dotarea de către stat a companiilor industriale mari pentru procurarea licenţelor de utilizare a tehnologiilor pe bază de brevete şi know-how, cu condiţia asumării unor obligaţiuni
privind exploatarea acestora;
− crearea condiţiilor prielnice pentru transferul de noi tehnologii din străinătate;
− coordonarea programului investiţional de stat cu interesele industriei naţionale;
− selectarea şi susţinerea prin ajutor public a unor întreprinderi inovative cu un mare
potenţial de creştere;
− crearea de către autorităţi a unor mecanisme de facilitare a accederii întreprinderilor inovative la pieţele internaţionale de export;
− încurajarea absorbţiei tehnologiilor avansate din străinătate în baza facilitării leasingului
acestora, atragerea investiţiilor străine în sectorul C-D şi inovare etc.;
9. Utilizarea eficientă a sistemului de protecţie a proprietăţii intelectuale în vederea stimulării
activităţii de inovare orientată spre creştere economică:
− dezvoltarea capacităţilor unităţilor publice de cercetare, întreprinderilor, mediului de
afaceri privind managementul proprietăţii intelectuale;
− crearea cadrului necesar în vederea sporirii capacităţilor de C-D şi de valorificare a drepturilor de PI;
− implementarea mecanismului de susţinere a brevetării invenţiilor autohtone în
străinătate; motivarea protecţiei invenţiilor autohtone în alte ţări;
− stimularea utilizării potenţialului proprietăţii intelectuale ca instrument de obţinere a
avantajelor concurenţiale;
− asigurarea accesului mediului de afaceri la rezultatele cercetărilor finanţate din surse
bugetare;
− facilitarea accesului IMM la surse externe de cunoaştere şi tehnologie, în special la
informaţia de brevet, inclusiv la bazele de date internaţionale;
− informarea şi stimularea mediului de afaceri în vederea protecţiei şi utilizării PI;
− dezvoltarea pieţei obiectelor de proprietate intelectuală;
− creşterea gradului de conştientizare a mediului de afaceri, în special a IMM, privind utilizarea sistemului de proprietate intelectuală pentru dezvoltarea avantajelor competitive;
10. Efectuarea studiilor în domeniul managementului ştiinţei, orientate spre cercetarea şi
perfecţionarea:
− managementului activităţilor de cercetare în cadrul programelor/proiectelor de cercetare-dezvoltare implementate;
− managementului inovaţional atât la nivelul institutelor academice şi universităţilor, cât
şi la nivel de stat pentru a asigura comercializarea efectivă a rezultatelor activităţii de
cercetare ştiinţifică;
− formelor de întocmire şi prezentare a actelor de primire-predare şi a dărilor de seamă
(intermediare şi finale);
− formelor de întocmire şi prezentare a propunerilor de proiecte (pachete de informaţii);
− instrumentelor de finanţare aplicate în UE în vederea preluării celor mai bune practici;
− mecanismelor de monitorizare a evoluţiei activităţii în cadrul proiectelor de cercetaredezvoltare;
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− formelor de automatizare a circuitului documentaţiei din domeniul de competenţă prin
prisma aplicării noilor tehnologii IT etc.
11. Creşterea numărului şi calităţii absolvenţilor în ştiinţe, tehnologie, inginerie şi matematică
pentru a crea o masă critică de forţă de muncă capabilă să creeze şi să transfere noile tehnologii:
− popularizarea ştiinţei, încurajarea studierii de către studenţi a ştiinţelor fundamentale;
− stimularea întoarcerii în ţară a studenţilor/cercetătorilor prin programe de promovare a
talentelor, încurajarea repartizării doctoranzilor, postdoctoranzilor la întreprinderi, încurajarea circuitului liber al profesorilor, cercetătorilor şi tehnicienilor între universităţi şi întreprinderi;
− adaptarea educaţiei şi strategiilor de formare nevoilor actuale ale societăţii pentru a determina persoanele să fie creative, să se angajeze în inovare şi să beneficieze de rezultatele
creaţiei pe bază de proprietate intelectuală.
12. Dezvoltarea şi promovarea culturii inovării, potenţialului de inovare şi antreprenoriatului
prin preluarea bunelor practici internaţionale, inclusiv:
− încurajarea creării asociaţiilor locale de şefi de întreprinderi care oferă coaching şi mentorat pentru întreprinderile emergente, în scopul diminuării ratei de eşec;
− dezvoltarea capitalului uman prin educaţie şi formare profesională; elaborarea programelor de educaţie profesională şi tehnică, reieşind din priorităţile economiei naţionale; de
perfecţionare continuă perfecţionare a deprinderilor, sporire a capacităţii de inovare şi a
posibilităţilor de amplasare în câmpul muncii a studenţilor;
− facilitarea conştientizării de către managementul corporativ a oportunităţii încurajării
comportamentului inovativ al angajaţilor;
− dezvoltarea programelor de formare privind rolul antreprenoriatului şi al inovării prin intermediul programelor de studii superioare;
− susţinerea creării şi dezvoltării de noi întreprinderi cu valoare adăugată înaltă şi creşterea
rolului acestora în promovarea inovării competitive şi crearea de noi locuri de muncă etc.;
− implementarea în curricula universitară a unor discipline ce ţin de domeniul inovării
managementului inovativ, protecţia PI, creativitate etc.
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ANEXE

Anexa 1

Țările/economiile din fiecare etapă de dezvoltare
(Reprodus din The Global Competitiveness Report 2013–2014, Tb. 2, pag.11.
Disponibil: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf )
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Anexa 2

Barierele în calea transformării rezultatelor cercetării
în produse inovative1
Nr.
Conținutul barierei
ord.
1 Lipsa politicii de inovare de stat și a programelor de dezvoltare economică strategică
2

Lipsa de stimulente pentru actorii activității de inovare

Estimarea
4,70±0,46
4,60±0,49

6

Neconștientizarea de către persoanele de conducere (funcționari, șefi de organizații
științifice și întreprinderi industriale) a rolului decisiv a proprietății intelectuale în
dezvoltarea economică
Stimularea insuficientă de către stat a activității inovaționale atât financiar, cât și
organizatoric
Volumul insuficient și distribuția irațională a surselor publice de finanțare a proiectelor
inovatoare pe direcțiile de cercetare
Degradarea instituțiilor de cercetare ramurale

7

Lipsa sprijinului de stat a businessului inovațional

4,20±0,75

8

Reticența industriei față de inovații

4,10±1,04

9

4,10±0,83

17

Nivelul scăzut al bazei științifico-tehnice a organizațiilor științifice
Lipsa de interes al funcționarilor publici pentru punerea în aplicare a politicii de
inovare
Numărul mare de oameni de știință care nu au conștientizat importanța
comercializării rezultatelor cercetărilor și nu știu cum să facă acest lucru
Vârsta înaintată a unei mari părți a personalului științific de calificare superioară (65-85
ani)
Desființarea unităților structurale responsabile pentru inovare din cadrul întreprinderilor industriale
Motivarea scăzută a oamenilor de știință din universități
Numărul semnificativ de oameni de știință talentați care s-au reorientat spre executarea lucrărilor de cercetare pentru centre și companii din străinătate
Lipsa mecanismelor economice și juridice pentru implementarea elaborărilor
științifice și tehnice în producție
Volumul insignifiant al capitalului de risc

18

Oamenii de știință nu sunt orientați spre piață

3,80±0,87

19

Numărul preponderent de lucrări executate în instituțiile academice și universități,
care se finalizează doar cu scrierea rapoartelor, ce nu pot servi pentru dezvoltarea în
continuare

3,80±1,08

3
4
5

10
11
12
13
14
15
16

20

4,40±0,80
4,40±0,66
4,30±0,78
4,30±0,78

4,10±0,70
4,00±1,00
4,00±0,77
4,00±0,89
3,90±0,94
3,90±0,83
3,90±1,04
3,90±0,70

25

Neacceptarea inovațiilor de către întreprinderile de stat monopoliste
Universitățile nu dețin întreprinderi inovatoare angajate în producția de produse
inovative
Scăderea calității oamenilor de știință care lucrează în instituțiile academice și
universități
Eficiență scăzută a sistemului de pregătire a cadrelor științifice
Lipsa unui mecanism care ar permite IMM inovatoare să utilizeze spațiile și echipamentul științific al universităților
Mecanism excesiv de complex de creare a parcurilor tehnologice industriale

26

Lipsa rețelelor stabilite de oamenii de știință cu mediul de afaceri

3,70±0,90

27

Lipsa interesului rectorilor universităților în crearea de întreprinderi inovatoare

3,60±1,36

28

Lipsa cererii pentru produsele inovatoare pe piața internă
Lipsa unei scheme de comercializare a rezultatelor cercetării, clară pentru oamenii de
știință
Neconcordanța cadrului normativ de reglementare a raporturilor juridice în domeniul
inovării

3,60±0,92

21
22
23
24

29
30

3,80±0,87
3,70±1,10
3,70±0,64
3,70±0,90
3,70±1,00
3,70±1,00

3,50±1,12
3,50±1,43

1 Бар’єри на шляху комерціалізації результатів наукових досліджень в Україні / П.М. Цибульов, В.Ф. Корсун // Наука та інновації. — 2009. — Т. 5, № 6. — С. 87-96
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
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Facilitarea accesului la tehnologiile occidentale, ceea ce a făcut procurarea tehnologiilor din străinătate mai rentabilă decât elaborarea acesteia cu propriile resurse
Oamenii de știința au tendința mai întâi de a obține rezultatele cercetării, și apoi să
caute modalități de a le utiliza, și nu invers
Oamenii de știința nu au cunoștințe și abilități suficiente pentru a pune în aplicare
proiecte inovatoare
Indisponibilitatea IMM de a prelua inovațiile
Blocarea unei elaborări de perspectivă de către o structură care se simte amenințată
de această elaborare
Schimbarea în ultimul deceniu a raportului dintre specialiștii de profil ingineresc și
umanist de la 80:20 până la 20:80
Inerția de gândire a oamenilor de știință: “Statul alocă bani, iar noi creăm pentru banii
aceștia noi cunoștințe”
Neînțelegerea de către oamenii de știință cine și de ce are nevoie de rezultatele
cercetării lor
Nedorința funcționarilor publici de a-și asuma unele riscuri în adoptarea deciziilor
administrative în domeniul inovării
Legile din domeniul activității inovaționale acordă anumite preferințe parcurilor tehnologice, dar nu se aplică și nu se acordă niciun fel de preferințe pentru întreprinderile
inovative mici
Majoritatea instituțiilor academice și universităților au statut de organizații non-profit,
ceea ce reduce semnificativ posibilitatea de fondare a întreprinderilor inovative
Eficiența scăzută a concursurilor pentru obținerea finanțării pentru C-D
Aport nesemnificativ de capital străin în domeniul inovării
Academia Națională de Științe planifică direcțiile de cercetare fără a se orienta la
necesitățile pieței
Mai mult de jumătate din oameni de știință din instituțiile academice și universități se
axează pe cercetări fundamentale
Academia Națională de Științe monopolizează artificial rezultatele cercetărilor
Academia nu are destui bani pentru protecția juridică a rezultatelor cercetării
Există o contradicție între perioada relativ lungă de realizare a unui proiect inovator
(mai mulți ani) și termenul scurt de guvernare (un an)
O parte semnificativă a pieței inovațiilor, pe care au activat oamenii de știință a migrat
spre Rusia în legătură cu prăbușirea URSS
Interdicția Comitetul Antimonopol cu privire la înființarea de asociații mari

3,40±1,20
3,40±0,80
3,30±1,00
3,30±1,10
3,20±1,08
3,20±0,87
3,20±1,17
3,20±0,75
3,10±0,83
3,10±0,94
3,00±1,18
2,80±0,87
2,50±0,50
2,40±1,28
2,20±0,87
2,10±1,37
2,10±0,94
2,00±1,18
2,00±1,00
1,90±0,83
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Sursa: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius/ius-2014_en.pdf

Measurement framework of the Innovation Union Scoreboard

Tabloul de bord al Uniunii inovării. Cadrul de măsuratori.

Anexa 3.

Anexa 4

Factori, subfactori și indicatori de analiza a inovarii1
Factori

Subfactori

Potenţialul de conducere a inovării

Educaţie formală şi
non-formală

Indicatori
Absolvenți de specializări științifice și de cercetare la 1000 de persoane cu vârsta
între 25-34 ani
Ponderea populației ocupate (personal angajat) cu studii superioare din populația
ocupată (personalul angajat) (%)
Populația cu educație post-liceală sau universitară la 100 de persoane cu vârsta
între 25-64 ani
Ponderea personalului (populației ocupate) specializat(e) prin activități de formare
continuă (internă sau externă) din personalul (populația ocupată) cu studii superioare cu vârsta între 25-64 ani (%)
Ponderea cheltuielilor de formare ale întreprinderilor din total cheltuieli (%)
Participarea la învățarea continua, la 100 de persoane cu vârsta intre 25-64 ani (%)

Personal implicat în
activităţi de
cercetare-dezvoltare tehnologică
(CDT)

Personal implicat în
promovare, marketing, prognoză şi
supravegherea
mediului economic

Nivelul de educație atins de tineri (% din populația cu vârsta 20-34 care a absolvit
studii post-liceale sau universitare)
Ponderea personalului implicat în activități de cercetare-dezvoltare tehnologică
(CDT) din total persoane ocupate (%)
Ponderea celor cu vârsta intre 25-45 ani din personalul antrenat în CDT (%)
Ponderea cheltuielilor cu salarii pentru personalul implicat în CDT din total cheltuieli cu salarii (%)
Ponderea întreprinderilor care au personal implicat în promovare, marketing, prognoza și supravegherea mediului economic în total întreprinderi (%)
Procentul mediu al personalului implicat în promovare, marketing, prognoză şi
supravegherea mediului economic în total personal (%)
Procentul mediu al celor cu vârsta intre 25-45 ani din total personal antrenat in
marketing, prognoza și supravegherea mediului economic (%)
Procentul mediu al cheltuielilor cu salariul pentru personalul din marketing din
total cheltuieli cu salarii (%)
Încrederea în cercetarea românească a reprezentanţilor autorităţilor publice locale

Capacitatea de inovare şi de integrare într- un
sistem relaţional

Potenţialul
de creare a
cunoştinţelor

Susținerea
Implicarea autorităţilor publice locale în promovarea rezultatelor cercetării
inovării la nivelul
autorităţilor publice Susţinerea proiectelor de CDI la nivel regional de autorităţile publice locale

1

Public

Nr. UCD-uri publice la 1 milion de locuitori
Cheltuieli publice de cercetare dezvoltare (% PIB regional)
Nr. UCD-uri private la 1 milion de locuitori

Privat

Cheltuielile de CD ale întreprinderilor private (% PIB regional)
Ponderea cheltuielilor în tehnologia medie – înaltă sau înaltă în total cheltuieli ale
unităţilor (%)
Ponderea întreprinderilor inovative în total întreprinderi (%)
Ponderea întreprinderilor mici inovative în total întreprinderi mici (%)
Ponderea întreprinderilor medii inovative în total întreprinderi medii (%)
Ponderea IM-urilor inovative în total IM-uri (%)
Cheltuieli de inovare (% din PIB)
Întreprinderi care au introdus o inovare organizaționala (% din total întreprinderi)

Capacitatea de
inovare

IMM-uri care au introdus o Inovare organizaționala (% din total IMM-uri)
Întreprinderi care au introdus o inovare de produs (%1:din total întreprinderi inovative)
IMM-uri care au Introdus o inovare de produs (% din total IMM-uri inovative)
IM-uri care au introdus o inovare de produs (% din total IM-uri inovative)
Întreprinderi care au introdus o inovare de proces (% din total întreprinderi inovative)
IMM-uri care au introdus o inovare de proces (% din total IMM•uri inovative)
IM-uri care au introdus o inovare de proces (% din total IM-uri inovative)
Întreprinderi care au introdus o inovare de marketing (% din total întreprinderi)

Ghid pentru evaluarea impactului inovării şi transferului tehnologic în plan economic şi social. Oferit de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS) în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacităţii ANCS de elaborare
a politicilor publice în domeniul inovării şi al transferului tehnologic pentru asigurarea unei dezvoltări socio-economice durabile - COD SMIS nr. 24120”. Disponibil: https://www.siugrc-cjph.ro/documents/10157/157414/Ghid+p
entru+evaluarea+impactului+inovarii.pdf
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Factori

Subfactori

Indicatori
IMM-uri care au introdus o inovare de marketing (% din total IMM-uri)
Nr. entități ITT raportat la 100 de UCD-uri

Cooperare și colaborare

Întreprinderi care au realizat activități de inovare in cooperare (% din total întreprinderi inovative)
IMM-uri care au realizat activități de inovare în cooperare (% din total IMM-uri
inovative)
Întreprinderi care au realizat activități de inovare în cooperare cu UCD-uri (% din
total întreprinderi inovative)
Cheltuieli TIC (% PIB)

Performanța activităților de inovare

Angajarea în servicii de bait & tehnologie (% din totalul forței de muncă)
Realizarea de
produse/tehnologii
sau servicii noi/
modernizate pe
piață sau implementarea de tehnologii noi/modernizate la nivelul
organizației

Angajarea în sectorul de producție de tehnologie medie sau înaltă (% din totalul
forței de muncă) .
Procentul mediu al cheltuielilor pentru produse/servicii noi sau modernizate din
totalul cheltuielilor la nivelul întreprinderilor (sunt incluse aici atât produsele/serviciile noi pentru plată, cât și produsele/serviciile noi pentru întreprinderi) (%)
Procentul mediu al CA din exportul de produse/servicii noi sau modernizate din total CA (sunt incluse aici atât produsele noi pentru plata cat si produsele noi pentru
întreprinderi) (%)
Exportul direct de produse de înalta tehnologie ca parte din totalul exporturilor (%)
Procentul mediu al cheltuielilor pentru tehnologii noi sau modernizate din totalul
cheltuielilor (%)
Ponderea veniturilor din CDT din total venituri (%)

Activități de CDT

Nr. rezultatelor de CDT (produse, tehnologii, brevete, modele și desene industriale,
articole, studii etc.) la 1 milion de locuitori
Ponderea rezultatelor valorificabile prin Introducere în fabricație sau punere în
funcțiune, din activitățile de CDT din total rezultate CDT (%)
Ponderea întreprinderilor care au primit consultanță din total întreprinderi (%)

Activități de
consultanță (servicii)

Procentul mediu al cheltuielilor pentru consultanță din total cheltuieli ale firmelor
care au primit consultanță (%)
Ponderea întreprinderilor care au oferit consultanță din total întreprinderi (%)
Procentul mediu al veniturilor din consultanță din total venituri (%)

Proprietatea intelectuală

Activități de promovare, marketing
și distribuție
Documentații
tehnico-economice
(documentații de
realizare produse/
servicii studii de
fezabilitate, studii
de piat4, planuri
de afaceri, proiecte
tehnico-economice,
etc.)

Ponderea întreprinderilor care au desfășurat activități de promovare, marketing si
distribuție produse servicii in vederea exportului, din total întreprinderi (%)
Procentul mediu al cheltuielilor pentru promovare, marketing și distribuție produse/
servicii la export, din total cheltuieli ale firmelor cu activitate la export (%)
Nr. documentații tehnico-economice elaborate Ia 1 milion de locuitori

Nr. documentații tehnico-economice achiziționate la 1000 de întreprinderi
Ponderea documentațiilor valorificate din total documentații elaborate/
achiziționate
Nr. brevete + cereri înregistrate Ia 1 milion de locuitori

Brevete de invenție Nr. brevete achiziționate la 1000 de Întreprinderi
Ponderea brevetelor valorificate din total brevete (%)
Modele și desene
industriale protejate

Număr modele si desene industriale + cereri modele si desene industriale Ia 1
milion de locuitori

Altele (copyright,
mărci înregistrate,
rețete, indicații
geografice, specii
vege-tale si animate, etc.).

Nr. copyright obținute + cereri înregistrate la 1 milion de locuitori

Numărul de modele si desene industriale achiziționate la 1000 de întreprinderi
Nr. mărci înregistrate + cereri de înregistrare la 1 milion de locuitori
Nr. rețete, indicații geografice, specii vegetale și animate, etc. înregistrate + cereri la
1 milion de locuitori
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Anexa 5

Fazele principale de evoluție a sistemului chinez de inovare1

1 Preluat din OECD REVIEWS OF INNOVATION POLICY: CHINA. OECD 2008, pag. 72. http://www.oecd.org/science/inno/39177453.pdf
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Guvernanța sistemul chinez de inovare
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Anexa 6

Tabelul 1. Pilonii ecosistemului de inovare israelian1
(Table 1: List of Israeli Innovation Anchors)

Number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
1

Cluster Name
Existence of high quality human capital
Belief in “beating the system” and making significant changes
Passion to innovate
Self-confidence
Creativity
Business-centered entrepreneurship
Reject ‘impossible’
Empowerment, achievement
High-tech as key success path
Pervasive success stories
Small country
Proximity to US
Infrastructure supporting ideas
Economic, political democracy
Low cost of R&D
Immigration from ex-USSR
Multi-lingual
Diverse population
Quality of life
Need to export
Religious compromise
Leadership
Trade agreements
Perception of Israeli innovation abroad
Education creating global perspective
Social tolerance
Youth entrepreneurship activity
Lack of natural resources
Survivor mentality
Immigrant society
Frankness
Centrality of high-tech
Local stock exchange, NASDAQ
Public sector jobs unattractive
High % of scientists
National survivor instinct
Entrepreneurial finance
Low govt. regulation
Impudence
Improvisation
Low power distance
Ethical flexibility
Rejection of authority
Lack of conservatism

Prof. Amnon Frenkel, Prof. Shlomo Maital, Dr. Eran Leck, Dr. Daphne Getz, Vered Segal, Towards Mapping
National Innovation Ecosystems Israel’s Innovation Ecosystem PICK-ME Policy Incentives for the Creation of
Knowledge: Methods and Evidence , Octombrie 2011, Institutul Samuel Neaman.
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Number
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Cluster Name
Maturity, responsibility
Work ethic
Strong university infrastructure
High-level medical infrastructure
Availability of LT capital
Geopolitical instability spurs creativity
Defense industries
Large defense R&D budgets
Human capital formed by military

Tabelul 2. Lista proceselor identificate care stimulează inovarea
(Table 2: List of Identified Processes Fostering Israeli Innovation,
Ranked by Importance and classified by Market Side)
Ranked
number (by
importance)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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Demand-side (D),
Supply side (S) or both
(D S)
Chief Scientist programs for supporting technological innovation
S
Constant government investment in basic research
S
The new Council for Higher Education model for the creation of
S
human capital
Private initiative programs for supporting innovation
D
Incentives for supporting foreign R&D centers of MNCs in Israel
S
Creation of capital and infrastructure in 1990’s
S
Ministry of Defense programs for supporting technological inS
novation (TALPIOT, MAFAT)
International cooperation in business as a way of life
D
Globalization
DS
Technological incubators
S
Interdisciplinary programs in universities
D
Nanotechnology - targeted research that supports cooperation
S
Independent financial infrastructure
S
Dialogue and ties between industry and government
D
Programs for incorporating the ultra-orthodox and Arab popuS
lations in the workforce
increasing demand for technological development in biomediD
cine and biotechnology
Weakened public sector
D
Technology transfer companies in universities & technology
D
transfer between the Academe and industry
Government support for colleges in the periphery that creates
S
human capital infrastructure
Synergy between military and civilian R&D
D
Israeli Industry Center for R&D (MATIMOP) and the Israel Export
S
Institute
Government and international funds for research
S
Government programs for strengthening scientific and technoS
logical education
Local policy for supporting entrepreneurship
D
Conducting research and implementing new methodologies in
D
innovation
Supporting R&D and innovation in traditional industries
S
Process Name
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Anexa 9

Figura 1. Locul infrastructurii în cadrul ecosistemului de inovare
(preluată din prezentarea ”Construirea Strategiei Regionale de Inovare” - Gabriela Macoveiu. Adaptată la situația din RM.

Figura 2. Dinamica entităţilor infrastructurii inovaţionale create începând cu 2007.
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Figura 3. Clusterele în Europa de Sud-Est.
(Sursa: http://www.clusterobservatory.eu/index.html#!view=organizationalmapping;t=CO;r=CR10SE;rsl=0;rp=CR10-SE;p=map;ll=43.845519,26.193887;z=5)
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