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2. Preliminarii 

Încurajarea activității de inovare a 

devenit actualmente un imperativ extrem 

de important al politicilor tuturor țărilor 

orientate spre edificarea societății bazate 

pe cunoaştere. Ea s-a constituit într-o 

componentă importantă a politicilor socio-

economice şi tehnologice moderne, fiind 

definită ca politică inovațională a statului, 

care reflectă atitudinea statului față de 

inovare, definește obiectivele, direcțiile, 

formele de activitate a autorităților 

publice în domeniul ştiinței, tehnologiei şi 

implementării rezultatelor ştiințifice şi 

tehnologice [55, p. 3]. 

În contextul globalizării şi al 

concurenței internaționale, „scopul 

principal al politicii de stat în domeniile 

cercetării și inovării rezidă în dezvoltarea 

societății cunoașterii în Republica 

Moldova prin stimularea și valorificarea 

maximă a potențialului științific, tehnico-

științific și tehnologic, orientat spre 

crearea și comercializarea produselor, 

serviciilor, proceselor moderne, ecologice, 

competitive, precum și spre valorile unei 

societăți democratice, dechise” [15]. 

Strategia de Dezvoltare Regională 

Nord pentru anii 2016-2020, aprobată 

prin Decizia Consiliului Regional pentru 

Dezvoltare Nord nr. 3 din 12.02.2016, 

prevede Măsura 2.3 Susţinerea domeniului 

de cercetare, inovare şi transfer tehnologic:  

„Pentru atingerea prosperităţii, 

asigurării competitivității regiunii şi 

îmbunătăţirii calităţii vieţii populaţiei, este 

necesar de a aplica o nouă abordare 

strategică, cea bazată pe cunoaştere. 

Realizarea măsurii date va contribui 

esenţial la crearea unui mediu favorabil 

cercetării şi inovării, factor în ascensiune 

şi schimbare permanentă. Astfel, va spori 

identitatea regională în termeni de 

inovare, prin promovarea unitară a 

tuturor actorilor implicaţi la nivel 

regional: universităţi, centre de cercetare, 

incubatoare de inovare şi afaceri.  

Acţiunile de realizare a măsurii vor 

fi orientate spre o analiză concretă a 

potenţialului de cercetare şi inovare, prin 

realizarea unui studiu în domeniu, ulterior 

prin susţinerea unor iniţiative de 

cercetare, cu suportul programelor 

naţionale şi internaţionale specializate în 

IT, pentru asigurarea transferului 

tehnologic în producerea noilor invenţii la 

nivelul de RDN şi ţară” [23]. 

În conformitate cu acțiunile 

preconizate în cadrul acestei direcții, ADR 

Nord a solicitat elaborarea unui studiu, 

având drept scop „Identificarea 

potențialului, capacităților și nivelul de 

dezvoltare (umane, instituționale) în 

domeniul cercetare, inovare și transfer 

tehnologic în RDN”, indicându-se, totodată, 

și grupurile-țintă: 

- instituții de învățământ superior 

și medii de specialitate; 

- instituții de cercetare; 

- întreprinderi din RDN. 

Datele colectate în urma cercetării 

vor servi drept bază în planificarea 

eficientă a dezvoltării regiunii prin 

atragerea investiţiilor străine, vor fi 

utilizate în procesul elaborării politicilor 

regionale privind specializarea inteligentă 

a RDN, care ar crea produse noi și servicii 

ce vor genera noi locuri de muncă, 

creștere economică şi, implicit, 

competitivitate. 
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3. Metodologia studiului 

Argumentarea problemei: În 

contextul socio-economic din Regiunea de 

Dezvoltare Nord (în continuare, RDN), 

condiționat de o multitudine de factori 

interni și externi, unica soluție existentă în 

vederea modernizării regionale rezidă în 

reorientarea tuturor instituțiilor, în primul 

rând, economice, spre implementarea 

inovațiilor. Întru realizarea acestui 

deziderat este necesară 

reconceptualizarea investițiilor în vederea 

creării infrastructurii necesare pentru 

cercetarea științifică și, mai ales, 

implementarea realizărilor obținute în 

practică, crearea unui climat inovațional 

favorabil. 

Gradul de elucidare a problemei 

în literatura de specialitate: 

Aspecte ce țin de dezvoltarea 

inovațională, activitatea clusterială sunt 

abordate în lucrările următorilor autori: A. 

Popa, Gh. Belostecinic, C. Guțu, A. Stratan, 

L. Șavga, E. Aculai, V. Veveriță, V. Bajura, 

Gh. Duca, V. Ganea, V. Munteanu, Gh. 

Popovici, A.-L. Maier, Iu. Bîrcă etc. 

Un interes și mai mare prezintă 

lucrările autorilor care tratează problema 

activității inovaționale prin prisma 

dimensiunii teritoriale. În acest context, 

evidențiem lucrările următorilor autori: A. 

Levitskaia, L. Babii, L Roşca-Sadurschi, N. 

Zarişneac, L. Antohi, I. Movilă, A. Suslenco 

etc. 

O realizare importantă o constituie 

efectuarea de către Biroul Național de 

Statistică (BNS) a cercetării statistice [25] 

privind activitatea inovațională în 

industrie și servicii în anii 2015-2016, 

concepută din perspectivă regională. 

Din punct de vedere metodologic, 

prezintă interes și cercetările dedicate 

analizei sociologice a activității de 

cercetare-dezvoltare-inovare prin prismă 

regională, realizate în alte state, decât în 

Republica Moldova1. 

Respectând principiul metodologic 

conform căruia obiectivele cercetării 

trebuie subordonate sarcinilor și 

obiectivelor practice ale colectivităților 

umane investigate, ale organelor de 

conducere locale [41, p.39], ne-am propus 

drept scop principal să analizăm situația 

din subsistemul de cercetare-dezvoltare-

inovare din Regiunea de Dezvoltare Nord 

și modul în care acesta contribuie la 

dezvoltarea economico-socială a acestei 

zone, încercând să „cuprindem 

necuprinsul” – să evidențiem, pe cât se 

poate de complet, elementele ce constituie 

mediul de inovare şi care determină 

derularea procesului inovațional, cum 

interacționează acestea şi ce factori le 

influențeză, cum pot fi canalizate în 

direcția dorită, în așa fel încât rezultatele 

obținute să creeze premise favorabile 

pentru elaborarea Strategiei activității 

inovaționale în regiune. 

Obiectivele principale ale 

studiului sunt: 

- evaluarea situației actuale în 

subsistemul cercetare-dezvoltare-

inovare din RDN; 

- colectarea informațiilor pentru 

cartografierea potențialului 

                                                           
1 Герасимов А.В. Инновационный потенциал 
регионов: теория и практика; Трапезников С.В. 
Генезис малого и среднего инновационного 
предпринимательства в Белгородской области: 
социологический дискурс о состояния развития; 
Унтура Г.А. Университеты и инновации: 
мировые тенденции и региональный опыт; 
Баснина Т.Д. Современные инструменты 
инвестиционного развития региона. 
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inovațional al Regiunii de 

Dezvoltare Nord;  

- argumentarea modelului teoretic 

de consolidare a subsistemelui 

regional de inovare în cadrul 

conceptului „dinamicii 

cunoștințelor teritoriale”; 

- identificarea motivelor 

activității/inactivității inovaționale 

și creării climatului inovațional în 

Regiune; 

- determinarea disponibilității spre 

colaborare în domeniul de 

cercetare-dezvoltare-inovare a 

reprezentanților businessului, 

științei și structurilor 

administrative regionale. 

- identificarea și listarea 

neajunsurilor sistemului actual de 

cercetare-inovare-dezvoltare din 

regiune în vederea argumentării 

unor soluții adecvate vizând 

îmbunătățirea acestuia; 

- argumentarea, în baza datelor 

colectate, a indicatorilor principali 

vizând elaborarea, în perspectivă, a 

Strategiei cercetare-dezvoltare și 

inovare în Regiunea de Dezvoltare 

Nord. 

Ipoteza generală a investigației 

presupune că formarea unui sistem 

coerent al activității inovaționale în 

Regiunea de Dezvoltare Nord, care ar 

îmbina eforturile structurilor de stat, 

comunității științifice, antreprenoriatului 

inovativ, organelor administrației publice, 

sistemul educațional etc., ar diminua 

influența factorilor frenatori și ar conduce 

la accelerarea ritmului dezvoltării 

economico-sociale a acestei entități 

(ipoteza poate fi verificată în timp, pe 

parcursul a 3-5 ani). 

În procesul elaborării 

metodologiei studiului, ne-am inspirat, 

în principal, din următoarele surse: Popa 

A. Cercetare, dezvoltare și inovare în 

Republica Moldova: probleme și soluții; 

Agenția de Stat pentru proprietatea 

intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) 

Studiu privind îmbunătățirea cadrului 

normativ-legislativ național din domeniul 

proprietății intelectuale în vederea 

încurajării activității inovaționale; 

Evaluarea capacităților de cercetare a 

instituțiilor de învățământ superior din 

Republica Moldova; Coordonatori: Case 

Sorin, Sali Nicolae; Hoffman, O., Popescu H. 

Probleme de metodologie în analiza 

realității sociale; Levitskaia Alla. 

Managementul dezvoltării inovatoare a 

economiei regionale (în baza UTA 

Găgăuzia).  

În ceea ce privește dimensiunea 

teoretică a demersului sociologic, invocăm 

importanța îmbinării modelului sistemic și 

abordării instituționale a problemei 

activității inovaționale. Pentru estimarea 

și explicarea subsistemului regional 

inovațional este foarte important să-l 

concepem în calitate de sistem deschis2. 

                                                           
2 Caracteristicile unui sistem deschis sunt 
următoarele: Recunoaşterea mediului. Există o 
graniţă de care sistemul este conştient şi este 
conştient şi de interacţinile sale biunivoce cu 
mediul; Feedback. Sistemul se adaptează la 
schimbările din mediu. Un anumit procentaj din 
output-urile sistemului se reîntoarce în sistem ca 
input pentru a modifica următoarea serie de 
output-uri; Caracter ciclic. Sistemele deschise sunt 
descrise prin cicluri de evenimente, una dintre 
caracteristicile lor fiind repetabilitatea 
evenimentelor; Entropie negativă. Orice sistem are 
un set de mecanisme homeostatice care 
reglementează şi reglează schimburile cu mediul şi 
permit îmbunătăţirea elementelor componente ale 
sistemului; Stare de echilibru. Input-ul de energie 
pentru oprirea entropiei pozitive menţine o 
anumită constantă în ceea ce priveşte schimburile 
de energie - o stare de echilibru relativ şi dinamic; 
Tendinţa de creştere şi expansiune. Direct 
proporţională cu complexitatea şi entropia 
negativă este şi tendinţa de creştere şi expansiune. 
La niveluri ridicate de complexitate viaţa unui 
sistem deschis se menţine prin creştere şi nu prin 
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Caracteristicile sistemelor deschise pot 

explica o mare parte dintre problemele din 

domeniul schimbării organizaţionale.  

Perspectiva instituțională este 

adecvată pentru analiza activității 

inovaționale la nivel mezosocial (în cazul 

dat - regional). 

Cât privește metodele și tehnicile 

de cercetare utilizate, relevăm 

următoarele: 

Etapa analizei de birou a presupus 

evaluarea documentelor de politici 

inovaționale elaborate și aplicate la nivel 

național, dar și regional, cât și estimarea 

minuțioasă a documentelor elaborate de 

principalii actori implicați în 

managementul și implementarea 

activităților inovaționale. În acest sens, 

remarcăm cele mai importante documente 

studiate: Legea nr. 166 din 11.07.2012 

pentru aprobarea Strategiei naționale de 

dezvoltare „Moldova 2020”, modificată prin 

Legea nr. 121 din 03.07.2014; Legea nr. 

161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecția 

desenelor şi modelelor industriale; Legea 

nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 privind 

protecția mărcilor; Legea nr. 39-XVI din 29 

februarie 2008 privind protecția soiurilor 

de plante; Legea nr. 50-XVI din 7 martie 

2008 privind protecția invențiilor; Legea 

nr. 66-XVI din 27 martie 2008 privind 

protecția indicațiilor geografice, 

denumirilor de origine şi specialităților 

tradiționale garantate; Legea nr. 139 din 2 

iulie 2010 privind dreptul de autor şi 

drepturile conexe; Codul cu privire la ştiință 

şi inovare, adoptat prin Legea Republicii 

Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004; 

Legea nr. 138-XV din 10.05.2001 cu privire 

                                                                                         
echilibru pentru că fiecare dintre elementele 
componente are tendinţa de a „înghiţi” mai multă 
energie decât produce (în încercarea de a crea o 
„zonă de siguranţă”). Echifinalitatea. Un sistem 
poate să îşi atingă scopul pornind de la condiţii 
iniţiale diferite şi urmând o mulţime de căi [53]. 

la activitatea de raționalizare; Legea nr. 

138-XVI din 21 iunie 2007 cu privire la 

parcurile ştiinințico-tehnologice şi 

incubatoarele de inovare; Legea nr. 182 din 

15 iulie 2010 cu privire la parcurile 

industriale; Codul educației nr. 152 din 

17.07.2014; Legea nr. 206-XVI din 

07.07.2006 privind susținerea sectorului 

întreprinderilor mici şi mijlocii; Legea nr. 

190 din 21.09.2017 pentru modificarea și 

completarea unor acte legislative; Legea 

Nr. 179 din 21.07.2016 cu privre la 

întreprinderile mici și mijlocii; Strategia 

inovațională a Republicii Moldova pentru 

perioada 2013-2020 „Inovații pentru 

competitivitate”, aprobată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 952 din 27 noiembrie 

2013; Foaia de parcurs pentru ameliorarea 

competitivității Republicii Moldova, 

aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 4 

din 14 ianuarie 2014; Concepția dezvoltării 

clusteriale a sectorului industrial al 

Republicii Moldova, aprobată prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 614 din 

20.08.2013; Strategia națională de 

dezvoltare a societății informaționale 

„Moldova Digitală 2020”, aprobată prin 

Hotărârea Guvernului nr. 857 din 31 

octombrie 2013; Strategia de dezvoltare a 

educaţioei pentru anii 2014-2020 

„Educaţia-2020”, aprobată prin Hotărîrea 

Guvernului Nr. 944 din 14.11.2014; 

Strategia Națională în domeniul 

Proprietății Intelectuale până în anul 2020, 

aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 

880 din 22 noiembrie 2012; Strategia de 

dezvoltare a sectorului întreprinderilor 

mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020, 

aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 

685 din 13 septembrie 2012; Strategia de 

cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova 

până în 2020, aprobată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 920 din 07.11.2014; Codul 

Fiscal, nr. 1163-XIII din 24.04.1997; Codul 
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vamal, nr. 1149-XIV din 20.07.2000; Planul 

național de acțiuni pentru implementarea 

Acordului de Asociere Republica Moldova - 

Uniunea Europeană în perioada 2014-2016, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

1472 din 30.12. 2016 etc. 

În procesul colectării datelor 

empirice, au fost îmbinate tehnicile 

calitative cu cele cantitative. Referitor la 

dimensiunea calitativă a studiului, 

remarcăm faptul că potențialul inovațional 

al Regiunii de Dezvoltare Nord a fost 

estimat prin intermediul realizării a 3 

inteviuri focusate (colaboratorii ICCC 

Selecția, managerii de vârf din USARB, 

specialiști din domeniul IT), completate de 

interviurile individuale în profunzime cu 

reprezentanții parcurilor științifico-

tehnologice și/sau industriale, ai 

incubatoarelor de inovare, dar și cu o serie 

de manageri ai organizaţiilor din RDN. 

În ceea ce privește dimensiunea 

cantitativă a studiului, menționăm că 

activitatea de cercetare-dezvoltare-

inovare în RDN a fost măsurată prin 

intermediul administrării unui chestionar 

managerilor superiori și managerilor de 

rang mediu ai organizațiilor din RDN. De 

rând cu estimarea potențialului 

inovațional al organizațiilor, investigația 

sociologică a fost orientată preponderent 

şi spre identificarea factorilor care conduc 

la caracterul fragmentar al activității 

inovaționale în regiune și a mecanismelor-

cheie care ar fi capabile să conducă la 

depășirea acestora în așa fel încât, în 

perspectivă, să se adopte un sistem de 

acțiuni orientate spre intrarea 

subsistemului de cercetare-dezvoltare-

inovare din RDN într-o fază calitativ nouă 

de evoluție. 

Investigația cantitativă a fost 

realizată în baza eșantionului ne-

probabilist, selecția organizațiilor s-a 

efectuat prin intermediul procedurii 

„Bulgărelui de zăpadă”. Utilizarea acestei 

proceduri a fost condiționată de faptul că 

nu existau informații cât de cât exhaustive 

despre caracteristicile esențiale ale 

universului cercetării. În consecință, la 

faza inițială, au fost identificate unele 

organizații inovaționale din mun. Bălți și 

din celelalte unități administrative ale 

RDN (raioanele: Briceni, Donduşeni, 

Drochia, Edineţ, Făleşti, Floreşti, Glodeni, 

Ocniţa, Rîșcani, Sîngerei şi Soroca). În 

urma intervievării managerilor acestor 

entități, au fost descoperite alte structuri 

inovaționale. Interviurile focusate, ca și 

cele individuale, de rând cu alte obiective, 

de asemenea, au fost utilizate pentru a 

constitui rețeaua entităților ce urmau a fi 

estimate.  

În acest context, sunt lesne de 

înțeles dificultățile întâlnite în procesul 

colectării datelor (acestea au fost colectate 

în perioada 1 decembrie - 15 decembrie 

2017); eșantionul a crescut treptat și a 

atins dimensiunea de 256 de organizații. 

Această dimensiune a fost considerată 

suficientă de echipa de cercetare, deoarece 

indicii atinși la o anumită etapă a 

cercetării nu se modificau esențial în urma 

creșterii numărului de chestionare 

administrate. Mărimea enunțată a 

eșantionului asigură o anumită 

reprezentativitate a următoarelor 

caracteristici esențiale ale universului 

cercetării: ritmul activității inovaționale; 

tipurile de inovații dezvoltate; forma 

juridică de organizare a entității; tipul de 

proprietate; domeniul de activitate; locul 

entității în sistemul activității inovaționale; 

numărul de angajați, geografia amplasării 

întreprinderilor în RDN.  
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Astfel, din punct de vedere al 
domeniului de activitate (Fig. 1) 
chestionarul a fost administrat de 
întreprinderi din domeniul Servicii 
(40%), Industrie (23%), Agricultură 
(17%), alt domeniu (20%); 

 
Fig. 1. Domeniul de activitate 

 

 
Fig. 2. Numărul de angajați 

În ceea ce privește numărul de 
angajați (Fig. 2), întreprinderile cu un 
număr mai mare de 50 de angajați au 
constituit 39% din eșantion, de la 11 
până 50 de angajați - 28%; până la 10 
angajați - 33%;  
 

 

 

Variabila forma de 
proprietate se prezintă astfel: 
56% - privat național; 20% - 
public; 17% - privat străin; 4% 
- mixt. 

Fig. 3. Forma de proprietate 

 

 

Din cele 256 de anchete, 70 au fost 

administrate de către managerii superiori, 

43 – de managerii de rang mediu, 51 – de 

specialiști de calificare înaltă, 28 – de 

specialiști de calificare medie.  

În același timp, evidențiem și unele 

limite metodologice ale investigației: în 

absența unei cartografieri detaliate a 

potențialului inovațional al Regiunii de 

Dezvoltare Nord, a datelor pe genuri de 

activitate în funcție de dimensiunea 

întreprinderilor (datele respective nu sunt 

colectate de Biroul Național de Statistică), 

în eșantion au fost incluse doar 

întreprinderile mai mult sau mai puțin 

activ inovaționale identificate. 

Cercetarea sociologică empirică 

presupune identificarea teoriei de 

referință, precizarea aparatului 

conceptual și operaționalizarea 

adecvată a noțiunilor. Relevăm faptul că 

nu intenționăm să elucidăm principalele 
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paradigme, teorii cu privire la activitatea 

inovațională și nici nu vom insista asupra 

punctelor de vedere pe marginea 

conceptelor utilizate în cadrul studiului. 

Remarcăm doar câteva idei. 

Experiența țărilor străine 

demonstrează faptul că în perioadele de 

criză, dificile pentru dezvoltarea 

economică și politică, domeniul științifico-

tehnic al țărilor dezvoltate era orientat 

spre realizarea următoarelor două scopuri 

[69]: 

- păstrarea și modificarea științei 

regionale în interesul unor regiuni 

concrete; 

- finanțarea prioritară a cercetărilor 

aplicative. 

Elementele-cheie ale politicii 

statului constau în realizarea unor măsuri 

legislative și organizaționale orientate 

spre crearea și păstrarea în societate a 

unui „climat inovațional”. 

În ceea ce privește dimensiunea 

regională, cea mai mare atenție se acordă 

ramurilor de profil ale entității teritoriale, 

cercetării dimensiunilor care avantajează 

regiunea respectivă [69].  

Aceste idei au o mare importanță 

metodologică și au fost utilizate în cadrul 

studiului empiric. 

Strategia inovațională a Republicii 

Moldova pentru perioada 2013 - 2020 

„Inovații pentru competitivitate”, adoptată 

prin Hotărârea Guvernului nr. 952 din 27 

noiembrie 2013, 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”. Această viziune 

consună cu definiţia riguroasă 

recunoscută pe plan internaţional, potrivit 

căreia inovaţia este „implementarea unui 

produs (bun sau serviciu) sau proces, 

metodă de marketing sau metodă de 

management nou sau semnificativ 

îmbunătăţit în practicile unei 

întreprinderi, în organizarea locului de 

muncă sau în relaţiile firmei cu mediul 

extern. Astfel, 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 [20].  

Este necesar, de asemenea, să se 

facă distincție între invenție şi inovație, 

deoarece între aceste două noțiuni, după 

cum remarcă specialiștii în domeniu [54, 

p. 6], se face deseori confuzie, fiind 

utilizate cu accepție sinonimică. 

Or, invenția reprezintă prima 

apariție a unei idei noi de produs, serviciu 

sau proces, în timp ce inovația introduce 

conceptul de „utilizare” şi se referă la 

comercializarea acestei idei, la aducerea ei 

pe piață. O invenție este, de obicei, „un 

obiect sau un procedeu”, în timp ce o 

inovație este un proces care provoacă 

anumite schimbări [54, p. 8].
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Stimulent Inițiativa externă sau 
inițiativa companiei 

Inițiativa companiei Procese de piață 

Activități Cercetări 
fundamentale 

Cercetare 
aplicativă, 
colectarea 
informației 

Planificarea și 
desfășurarea 

testării 

Investițiii Preluare 
sau 

transfer 
tehnologic 

       
 Intrare pe  

piață 
  

Rezultat Descoperire, 
idee 

Invenție, 
proiect 

tehnologic, 
plan 

Prototip, beta 
versiune 

Inovație 
(produs 

sau 
procedeu) 

Adaptaere, îmbunătățire 

Stadiu Cercetare dezvoltare Comercializare Diseminare 
Fig.4. Deosebiri esențiale dintre invenție și inovație 
Sursa: [55, p. 22]. 

 

În esență, invenția şi inovația (Fig. 

4) se deosebesc prin faptul că prima poate 

apărea cvasi-spontan şi oriunde, este un 

subiect capabil să genereze noi idei, soluții 

tehnice pentru niște probleme existente, 

deseori fără a fi necesare activități 

aferente complexe de ordin material, 

financiar şi organizatoric, în timp ce a 

doua este rezultatul unui proces impus, 

care necesită efort şi implică multiple 

activități de ordin diferit, orientate spre 

transformarea ideii în produse, procese şi 

servicii noi şi plasarea lor pe piață [54, p. 

9]. 

În urma acestei note explicative, 

invocăm și definiția conceptului de 

inovare în Codul cu privire la știință și 

inovare al Republicii Moldova nr. 

259//2004: „Inovare – activitate de 

aplicare a rezultatului obținut de pe urma 

cercetării și/sau experienței practice, care 

este orientat spre utilizarea în activitatea 

practică și/sau comercializarea pe piață a 

materialelor, produselor sau 

dispozitivelor, procedeelor, sistemelor și 

serviciilor noi sau ameliorate substanțial” 

[15]. În studiul empiric realizat, a fost 

operaționalizată această din urmă 

definiție. 

În același timp, din perspectiva 

acțiunilor ce urmează să fie întreprinse în 

vederea amplificării proceselor 

inovaționale în RDN, este de reținut și 

interpretarea acestui concept de către 

Uniunea Europeană: Inițiativa „O Uniune a 

inovării” [29], una dintre cele şapte 

inițiative emblematice3 anunțate 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 excepționale. Creativitatea şi 

diversitatea cetățenilor şi forța industriilor 

creative europene oferă un potențial 

considerabil de a genera creştere şi de a 

crea noi locuri de muncă prin inovare, în 

special pentru ÎMM. Toți actorii şi toate 

regiunile sunt implicate în ciclul inovării: 

nu doar întreprinderile mari, ci şi ÎMM din 

toate sectoarele, inclusiv sectorul public, 

economia socială şi cetățenii înşişi 

(„inovare socială”); nu doar câteva zone 

                                                           
3 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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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 [54, p. 6-7]. 

Această abordare are o 

importanță metodologică excepțională 

pentru intensificarea acțivităților 

inovaționale în Regiunea de Dezvoltare 

Nord. În baza conceptului de 

specializare inteligentă poate fi 

construit un model calitativ nou al 

activității inovaționale în regiune. 

În ceea ce privește noțiunea de 

sistem național de inovare, subscriem 

punctului de vedere conform căruia 

termenul „Sistemul național de inovare” 

(SNI) caracterizează interdependențele 

sistemice într-o anumită țară, care 

influențează procesele de generare şi 

difuzare a inovației în economie. 

Cercetările extinse în curs de desfăşurare 

referitor la forțele motrice ale proceselor 

interdependente de inovare, 

competitivitate şi creştere economică 

arată tot mai mult la rolul - cheie al 

instituțiilor”4. 

Așadar, fenomenul de inovare este 

unul complex, dinamic, multifactorial şi 

multifuncţional, a cărui studiere, în scopul 

evidenţierii posibilităţilor de intervenție la 

nivel de politici, dar şi la nivel operațional, 

necesită o abordare sistemică adecvată, 

multilaterală şi completă [55, p. 11].

                                                           
4 United Nations Economic Commission for Europe. 
(2007). Creating a conducive environment for 
higher competitiveness and efective national 
innovation systems. Lessons learned from the 
experiences of UNECE countries. United Nations, 
New York and Geneva. apud: [55]. 



 

4. Cercetare – dezvoltare - inovare î n 
Republica Moldova 

Pentru a sesiza particularitățile 

activității inovaționale în Regiunea de 

Dezvoltare Nord, este necesar să elucidăm 

succint inițial activitatea inovațională pe 

plan național.  

Fenomenul inovării este profund 

sistemic, multifactorial, fiind condiționat 

de contextul economico-social și politic, 

iar abordarea lui presupune luarea în 

considerare atât a interdependențelor 

dintre componentele interne, cât și 

interacțiunea cu sistemele externe. 

Această metodologie este aplicată în 

studiile internaționale ale activității 

inovaționale. 

Astfel, în perioada anilor 2011-

2014, Republica Moldova s-a plasat pe 

locul 44 în clasamentul Indicelui Global de 

Inovație (The Global Innovation Index, 

GII), acumulând în total 40,53 de puncte 

din 100 posibile. Experții care au realizat 

acest studiu au analizat 141 de țări și 

economii. În studiul realizat de INSEAD 

(The Business School for the World) se 

menționa că „Republica Moldova este unul 

dintre inovatorii în dezvoltare din Europa. 

Performanțele Moldovei au fost stabile în 

aproape toate intrările și ieșirile de 

inovare pe parcursul perioadei 2011-

2014”. Totodată, Republica Moldova 

deține poziția de lider în grupul țărilor cu 

venituri medii joase, dar și printre țările 

CSI. Cei mai buni indicatori Moldova i-a 

înregistrat la capitolul activități 

tehnologice (locul 26) și activitatea 

creativă (locul 38). În schimb, situația era 

mai proastă la capitolul infrastructură 

(locul 82) și sistem de afaceri (locul 83) 

[44]. 

În anul 2017, Republica Moldova s-

a plasat pe locul 54 (acumulând 36,84 

puncte din 100 posibile) din 127 de state 

în clasamentul Indicelui global de inovație 

(The Global Innovation Index, GII)5. 

Potrivit autorilor raportului, Republica 

Moldova se află pe locul patru din 27 de 

țări în grupul țărilor cu venituri medii 

joase (după Vietnam (47), Ucraina (50), și 

Mongolia (52)). Totodată, țara noastră se 

află pe locul trei printre țările CSI (după 

Federația Rusă (45) și Ucraina (50)) [43]. 

După cum remarcă specialiștii în 

domeniu [55, p. 12], chiar dacă „Indicele 

Global al Inovării” permite o evaluare mai 

mult sau mai puțin obiectivă a 

capacităților de inovare a unui număr 

foarte mare de țări, el nu permite evaluarea 

contribuției şi impactului componentei 

inovaționale în dezvoltarea economică a 

statelor, în pofida faptului că între acestea 

există o corelație strânsă. 

Mult mai relevante pentru 

evaluarea obiectivă a performanțelor 

economice şi identificarea căilor de 

îmbunătățire a acestora, inclusiv prin 

încurajarea activității inovaționale, se 

prezintă datele Raportului privind 

Competitivitatea Globală (The Global 

Competitiveness Report). 

Conform metodologiei WEF, 

Indicele Global al Competitivităţii este 

                                                           
5 Indicele Global al Inovaţiei 2017 a analizat în total 
şapte indicatori. Rezultatele Republicii Moldova 
sunt după cum urmează: Instituţii (locul 72), 
Capital uman şi cercetare (locul 59), Infrastructură 
(locul 82), Nivelul de sofisticare a pieţelor (locul 
62), Nivelul de sofisticare a companiilor (locul 81), 
Rezultatele din activitatea cognitivă şi tehnologică 
(locul 52) şi Rezultatele activităţii creative (locul 
39). 

http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/gii/
https://www.globalinnovationindex.org/gii-2017-report
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calculat în baza a 110 indicatori, 

repartizaţi în 12 grupe, patru dintre care 

constituie factorii de bază, şaşe factori de 

creştere a eficienţei şi doi factori 

inovaţionali (Fig. 4) (evidențierea ne 

aparține Gh. Neagu.) [56].
  

 

Factori 

 Instituții 

 Infrastructura 

 Mediul macroeconomic 

 Sănătate și educație primară 

 

 

Elemente-cheie ale economiei 

bazate pe factori 

Factori de eficiență a activităților 

 Educația superioară și trainingul 

 Educația pieței de mărfuri 

 Eficiența pieței muncii 

 Sofisticarea pieței financiare 

 Pregătirea tehnologică 

 Dimensiunea pieței 

 

 

Elemente-cheie ale economiei 

bazate pe eficiență 

Inovare și complexitatea factorilor 

 Sofisitcarea afacerilor 

 Inovațiile 

 Elemente-cheiei ale economiei 

bazate pe cunoaștere și inovare 

Fig. 4. 12. Piloni ai competitivității 

Sursa: [56] 

 

Pentru a sesiza adecvat rolul activității inovaționale în dezvoltarea economico-

socială a țării, este important să reținem că Republica Moldova face parte din statele 

cu o economie bazată pe folosirea intensă a factorilor primari6 (Tabelul 1) 

(sublinierea ne aparține – Gh. Neagu) 

 
Tabelul 1. 

Ponderea influenței factorilor în dependență de stadiul de dezvoltare 
 Stadiul I: 

Economia 

bazată pe 

factori (%) 

Tranziția de la 

Stadiul I la 

Stadiul II (%) 

Stadiul II: 

Economia 

bazată pe 

eficiență (%) 

Tranziția de la 

Stadiul II la 

Stadiul III (%) 

Statdiul III 

Economia 

bazată pe 

inovare (%) 

Factori 60 40-60 40 20-40 20 

Factori de 

eficiență a 

activităților 

35 35-50 50 50 50 

Inovare și 

complexitatea 

factorilor 

5 5-10 10 10-30 30 

Sursa: [56] 

                                                           
6 Economia bazată pe factori primari presupune: concentrarea eforturilor în industrie care exploatează 
avantajul prețului scăzut al factorilor primari (resurse naturale, condiții climaterice, forța de muncă); 
concurența scăzută; industriile subfurnizoare insuficiente sau inexistente; puterea de cumpărare scăzută, 
ceea ce face piața locală puțin atractivă; utilajele și tehnologiile sunt în mare măsură importate, iar 
economia în ansamblu este foarte sensibilă la crizele economice și la schimbarea cursurilor valutare, care 
conduc la instabilitatea cererii și a prețurilor [56]. 
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Pentru a identifica poziția 

Republicii Moldova la acest capitol, 

invocăm dinamica Indicelui 

Competitivității Globale pe anii 2011-2016 

(Fig. 5), la care vom adăuga rezultatele 

cercetării pentru anul 2017.

 

 

 
Fig. 5. Dinamica indicelui competititivății globale a Republicii Moldova în anii 2011 – 2016 

Sursa: [56] 

 

Conform datelor, Republica 

Moldova și-a îmbunătățit pozițiile în 

clasamentul mondial al competitivității, 

ocupând în 2017 locul 89 din 137 de țări. 

Potrivit raportului Forumului economic 

global „Clasamentul mondial al 

competitivității 2017-2018”, Republica 

Moldova a urcat 11 poziții în clasament și 

a obținut 4 puncte din 7 posibile. Cele mai 

bune poziții sunt: gradul de pregătire 

tehnică (locul 53), după care urmează: 

starea mediului macroeconomic (81), 

studiile superioare și instruirile (83), 

dezvoltarea infrastructurii (88), eficiența 

pieței muncii (94), sănătatea și educația 

primară (97), mărimea pieței (120), 

satisfacția businessului (120), dezvoltarea 

pieței financiare (124) și inovații (128). 

În ultimul an, a crescut 

competitivitatea Republicii Moldova în 

următoarele domenii: pregătirea tehnică, 

stabilitatea macroeconomică, 

infrastructura, studii superioare și 

instruiri, dar s-a înrăutățit în domeniul 

inovațiilor (ultimul loc printre țările 

Europei Centrale și de Est) (sublinierea 

ne aparține. Gh. Neagu).  

Potrivit cercetării, cea mai mare 

barieră pentru desfășurarea businessului 

în Moldova este corupția. Printre alți 

factori sunt menționați instabilitatea 

politică și guvernamentală, lipsa accesului 

la finanțare și ineficiența birocrației 

guvernamentale, pregătirea insuficientă a 

infrastructurii, lipsa forței de muncă 

calificată, cotele impozitelor, inflația, 

reglementarea fiscală etc. [42]. 

Per ansamblu, în ultimii 6 ani, 

evaluarea generală a competitivității 

Moldovei a oscilat în limitele 3,9 - 4 puncte 

din 7 posibile. Iar cea mai înaltă poziție – 

locul 82, țara noastră l-a ocupat în 2014 

[42]. 
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După cum observăm, între 

rezultatele din cele două studii (Indicele 

Global al Inovării și Indicele Global al 

Competitivității există o diferență 

considerabilă în ceea ce privește 

capacitatea de inovare a Republicii 

Moldova (în primul caz – locul 54 din 127 

de state, în al doilea studiu - locul 128 din 

137 de țări). Cauzele acestor diferențe 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 potențial de 

inovare, nerealizat efectiv), iar în al doilea 

caz – pilonul „Inovare” reflectă mai mult 

starea reală în ceea ce priveşte 

implementarea inovațiilor [55, p. 83].  

Indicii invocați sunt o probă 

concludentă a decalajului enorm care 

există la moment între generarea ideilor 

inovaționale și implementarea acestora în 

cadrul societății moldovenești. 

Identificarea acestei nepotriviri nu 

înseamnă că în societatea moldovenească 

se vor produce miracole în câțiva ani. 

Republica Moldova, conform opiniei 

specialiștilor în domeniu, trebuie să 

parcurgă consecutiv următoarele faze:  

- de la nivelul de tehnologie scăzut la 

un nivel mediu de dezvoltare 

tehnologică (pentru aceasta are 

nevoie să asimileze şi să 

achiziționeze tehnologii, 

dezvoltand intens capacitățile de 

instalare, operare, utilizare, 

întreținere, reparații etc.). Pe 

această cale au mers țările asiatice, 

reuşind să ajungă la performanțe 

notabile; 

- de la nivelul mediu de dezvoltare 

tehnologică, urmează să fie 

efectuată modernizarea tehnologiei 

şi ingineria inversă (perfecționarea 

tehnologiilor), astfel dezvoltând 

capabilitățile de adaptare şi 

replicare; 

- de la nivelul mediu de dezvoltare 

tehnologică țara va putea intra in 

etapa de tranziție spre un nivel 

tehnologic inalt, dezvoltand 

capabilitățile de creare a noilor 

tehnologii, performante, rezultate 

din C-D şi astfel va atinge etapa de 

dezvoltare a economiei axată pe 

inovare [55, p. 84-85]. 

Din punct de vedere al analizei 

sociologice a de care ne ocupăm, este 

important să identificăm poziția și rolul 

componentelor sistemului inovațional și 

influența acestora asupra competitivității 

globale a țării. Din această perspectivă, 

invocăm următorii factori: 

 
Tabelul 2. 

Factorii cu impact negativ asupra indicelui global al competitivității Republicii Moldova în 2016 

Nr. Factori Valoarea Dinamica față 

de anul 2015 

1.  Nivelul de dezvoltare a clasterilor 138 ↑ cu 2 poziții  
2.  Stabilitatea sistemului bancar 136 ↓ cu 4 poziții 
3.  Capacitatea țării de a atrage persoane talentate 136 ↑ cu 2 poziții 
4.  Procurări guvernamentale de produse de tehnologii 

avansate 

136 ↓ cu 2 poziții 

5.  Reglamentarea bursei de valori mobiliare 136 ↓ cu 7 poziții 
6.  Capacitatea țării de a menține persoane talentate 136 ↑ cu 1 poziție 
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7.  Eficiența politicilor antimonopol 134 ↑ cu 1 poziție 

8.  Cheltuielile companiilor în CDI 135  
9.  Nivelul de indepenendență a justiției 133 ↑ cu 1 poziție 
10.  Colaborarea între universități și mediul de afaceri în 

domeniul CDI 

133  ↓ cu 10 poziții 

11.  Respectarea drepturilor acționarilor minoritari 133  ↓ cu 6 poziții 
12.  Costurile politicilor agrare 133  ↓ cu 2 poziții 
13.  Calitatea drumurilor 132 ↑ cu 1 poziție 
14.  Natura avantajelor competitive 130  
15.  Calitatea infrastructurii portuare 127 ↑ cu 2 poziții 
16.  Respectarea drepturilor de proprietate 129 ↓ cu 3 poziții 
17.  Calitatea instituțiilor de cercetare 125 ↓ cu 1 poziție 
18.  Capacitatea de inovare în întreprinderi 124 ↑ cu 9 poziții 
19.  Corectitudine în finanațare pe piața locală 128 ↓ cu 7 poziții 

Sursa: [56]  

 

O sursă inedită cu privire la 

activitatea inovațională la nivel național o 

prezintă datele Sondajului național 

realizat în martie - aprilie 2016 pe un 

eșantion de 128 de întreprinderi din toate 

regiunile de dezvoltare a țării, care 

reprezintă cele mai importante sectoare 

ale economiei naționale, înregistrând 

rezultate la următorii itemi: Inovare și 

tehnologie (Figura 6), Activitatea 

comercială și inovarea (Figura 7) și 

Educația și capitalul uman (Figura 8).  

 
Fig. 6. Inovare și tehnologie 

Sursa: [56] 
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Fig. 7. Activitatea comercială și inovarea 

Sursa: [56] 

 

 

 
Fig. 8. Educația și capitalul uman 

Sursa: [56] 
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Or, formarea societății bazate pe 

cunoaștere, elaborarea și implementarea 

inovațiilor și tehnologiilor moderne 

efective și eficiente depind, în mare 

măsură, de personalul antrenat în 

cercetare. Efectivul salariaților din 

activitatea de cercetare-dezvoltare s-a 

redus în Republica Moldova de la 5889, în 

anul 2000, la 4672, în anul 2005, sau cu 

circa 20,7%, inclusiv cercetătorii – cu 37,1 

la sută. Acest efectiv crește până la 5216 în 

2011 sau cu 11,6% față de anul 2005, după 

care scade, din nou, până la 4981, în anul 

2013 sau cu circa 4,5 la sută [27, p.72]. 

În anul 2016, activitatea de 

cercetare [24] se desfășura în 63 de 

unități, inclusive în 40 de institute și 

centre de cercetare, 16 instituții de 

învățământ superior și 7 entități de alt tip. 

La 31 decembrie 2016, în Republica 

Moldova îşi desfăşurau activitatea de 

Cercetare-dezvoltare (CD) 4734 salariaţi, 

număr mai mic cu 299 persoane faţă de cel 

înregistrat la sfârşitul anului 2015. 

Numărul femeilor din activitatea de CD a 

înregistrat cifra de 2419 persoane, 

reprezentând o pondere de 51,1% din 

numărul total. Circa 68% din numărul 

total de salariaţi au activat cu normă 

întreagă de timp. După nivelul de pregătire 

profesională, 3847 persoane sau 81,3% 

din totalul salariaţilor aveau studii 

superioare, 334 persoane (7,1%) – studii 

profesionale şi 553 persoane (11,7%) – alt 

nivel de pregătire. Pe categorii de ocupaţii, 

majoritatea salariaţilor din activitatea de 

cercetare-dezvoltare era formată din 

cercetători – 3210 persoane (67,8% din 

total), fiind urmată de salariaţi care 

execută funcţii conexe activităţii instituţiei 

(13,3%)3, personalul auxiliar (12,5%) şi 

tehnicieni (6,4%). Comparativ cu anul 

2015, s-au înregistrat diferenţe la toate 

categoriile de ocupaţii: creştere cu câte 0,9 

puncte procentuale pentru cercetători şi 

tehnicieni şi descreştere cu 1,4 p.p. în 

cazul personalului auxiliar şi cu 0,5 p.p. în 

cazul altor salariaţi [24]. 

Distribuţia cercetătorilor pe grupe 

de vârstă denotă că ponderea cea mai 

mare este deţinută de cercetătorii care 

au depăşit vârsta de 65 ani (20,6%), 

urmată de grupele de vârstă 25-34 ani şi 

55-64 ani (cu câte 20,0% din total). 

Domeniile ştiinţifice în care 

activează cel mai mare număr de 

cercetători sunt ştiinţele naturale (1142 

persoane sau 35,6% din totalul de 

cercetători), urmate de ştiinţele sociale, 

ştiinţele inginereşti şi tehnologice 

(respectiv - 14,7% şi 14,5%), mai puţini 

activează în domeniul ştiinţelor umaniste 

(10,0%). Cea mai mică pondere a femeilor 

cercetători se atestă în domeniul ştiinţelor 

inginereşti şi tehnologice (23,1%), iar cea 

mai mare – în domeniul ştiinţelor sociale 

(61,1%). 

Comparativ cu anul 2015, ponderea 

cercetătorilor din domeniul ştiinţelor 

naturale s-a majorat cu 1 p.p., iar a celor 

din domeniul ştiinţelor inginereşti şi 

tehnologice s-a redus cu 1,9 p.p. Mai mult 

de jumătate din cercetători (53,3%) deţin 

titluri ştiinţifice (doctor şi doctor 

habilitat). Totodată, în domeniile ştiinţelor 

umaniste, medicale şi sociale cu titluri 

ştiinţifice sunt peste 60 la sută din 

cercetători, pe când în domeniul ştiinţelor 

inginereşti şi tehnologice doar 30,8% 

posedă titlul ştiinţific. 

În ceea ce privește randamentul 

activității de cercetare științițifică, vom 

face referință la Indicele Global al 

Competitivității Republicii Moldova în anul 

2016: la capitolul Activitatea instituțiilor 

de cercetare, țara noastră s-a clasat pe 

poziția 125 din 137 de țări [56]. 
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Nu întâmplător, acest indicator a 

fost inclus în lista factorilor cu impact 

negativ asupra Indicelui Global al 

Competitivității Republicii Moldova în anul 

2016 (a se vedea pag. 15). 

Concomitent, este cazul să relevăm 

faptul că activitatea inovațională a 

firmelor moldovenești este considerabil 

frânată și de ponderea redusă a 

activităților de cercetare-dezvoltare în 

cadrul firmelor. Cota lucrărilor de 

cercetare-dezvoltare realizate (2013) de 

către companiile moldovenești în totalul 

lucrărilor de cercetare-dezvoltare 

reprezenta mai puțin de 1/3 din 

indicatorul respectiv pentru țările CSI și al 

Europei Centrale și de Est [20]. Mai mult 

ca atât, aceste lucrări sunt practic integral 

finanțate din surse publice și străine, cota 

surselor private fiind nulă [20]. Experiența 

internaţională, însă, arată că cercetarea 

fundamentală se realizează în instituţii 

publice şi universităţi, iar cercetarea 

aplicată este mai des realizată de sectorul 

privat [26]. 

De rând cu activitatea de cercetare 

științifică, un factor important în 

activitatea inovațională a organizațiilor îl 

constituie calitatea capitalului uman. În 

cazul Republicii Moldova, acesta și-a 

pierdut renumele de factor de producție 

ieftin și calificat. Astfel, conform raportului 

de Competitivitate Globală 2016-2017, 

țara noastră a acumulat un scor de doar 

3,09 din 7 pentru indicatorul privind 

ușurința de a găsi angajați calificați, un 

scor de 1,9 din 7 pentru indicatorul ce ține 

de capacitate de reținere a persoanelor 

talentate în țară și un scor de 1,7 din 7 

pentru indicatorul privind capacitatea de a 

atrage persoane talentate în țară [38, p. 

31]. 

Studiile empirice efctuate pe 

parcursul ultimilor ani demonstrează că 

dezechilibrul format între cererea și oferta 

de forță de muncă calificată generează 

probleme semnificative pentru piața 

muncii. Astfel, studiul Constrângeri majore 

asupra mediului de afaceri din Moldova, 

realizat în anul 2013, prin întrebarea „în 

ultimii 3 ani, ați întâlnit dificultăți la 

angajarea personalului cu abilitățile și 

competențele dorite?” (Figura 9), relevă 

următoarele date, în dependență de 

numărul de angajați ai întreprinderii (în 

%).

  

 
Fig. 9. Dificultăți la angajarea personalului cu abilitățile și competențele dorite 

Sursa: [30] 
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față de doar 41,3% cazuri printre 

întreprinderile din comerț [30, p. 43]. 

Distribuirea răspunsurilor la 

întrebarea „dacă în ultimii 3 ani 

întreprinderea Dvs. a întâlnit de multe 

ori sau permanent deficit de lucrători 

cu abilitățile și competențele necesare, 

care din activitățile descrise (Tabelul 3) 

au avut de suferit”?

 
Tabelul 3. 

Care activități au avut de suferit? 

 A fost afectată 

simțitor 

Nu a fost afectată 

semnificativ 

Nu știe / nu 

se aplică 

Total 

N % N % N % N % 

Producerea noilor mărfuri și servicii 48 23,4 100 48,8 57 27,8 205 100,0 

Satisfacerea cererii clienților 58 28,3 98 47,8 49 23,9 205 100,0 

Asigurarea calității produselor / 

serviciilor 

51 24,9 107 52,2 47 22,9 205 100,0 

Costurile de producție / 

operaționale 

42 20,5 112 54,6 51 24,8 205 100,0 

Dezvoltarea și inovațiile tehnologice 45 21,9 100 48,8 60 29,3 205 100,0 

Dezvoltarea întreprinderii, în 

general 

91 44,4 64 31,2 50 24,4 205 100,0 

Sursa: [30] 

 

Este de observat că 21,9% din 

respondenți au afrmat că din cauza lipsei 

abilităților și competențelor necesare ale 

specialiștilor, a fost afectată simțitor 

Dezvoltarea și inovațiile tehnologice, iar 

23,4% - Producerea noilor mărfuri și 

servicii (în alți termeni, inovații de produs).  

Așadar, 44,3% din respondenți au 

indicat în calitate de factor frenator al 

activității inovaționale a întreprinderilor 

calitatea inadecvată a forței de muncă. 

În general, într-o formă sau alta, au 

avut de suferit din cauza deficitului de 

lucrători în total 46,3% din întreprinderi. 

După tipul de activitate, cel mai mult au 

fost afectate întreprinderile din grupul 

„agricultură, industrie, transport și 

construcții” (57,4%) și cel mai puțin cele 

din „comerț” (38,1%).  

Mărimea întreprinderii, de 

asemenea, a influențat expunerea acestora 

la efecte negative din cauza deficitului de 

lucrători: cel mai tare a fost afectată 

activitatea întreprinderilor mari – în (58, 

3%) din cazuri, față de doar 40,2% printre 

micro-întreprinderi [30, p. 43]. 

Per ansamblu, discrepanța dintre 

oferta sistemului educațional și cererea 

pentru forța de muncă se menține 

semnificativă. În clasamentul Forumului 

Economic Mondial, țara noastră a 

acumulat, în 2016, 3,09 puncte din 7 

pentru indicatorul Ușurința de a găsi forța 

de muncă calificată. În plus, ponderea 

populației ocupate cu calificări superioare 

celor necesare la locul de muncă a fost în 

scădere în ultimii ani, iar ponderea 

persoanelor ocupate cu calificări 

inferioare celor necesare la locul de muncă 

a fost în creștere. Aceasta demonstrează 

atât carențele sistemului educațional, cât 

și distorsiunile pieței muncii, incapabilă să 

atragă și să rețină capitalul uman. Astfel, 

conform indicatorului Capacitatea de a 

reține oamenii talentați în țară, în 2016, 

Republica Moldova a avut scopul de doar 

1,88 din 7 [38, p. 9]. 
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Principalele riscuri și provocări 

care necesită o abordare urgentă și 

strategică sunt: 

- calitatea cadrelor didactice la 

toate nivelurile de învățământ; 

- motivarea sectorului privat să 

participe la formarea capitalului uman; 

- finanțarea învățământului; 

- numărul în creștere a persoanelor 

fără specializare; 

- acutizarea intenției de emigrare; 

- plecarea de la instituțiile publice a 

funcționarilor calificați și talentați. 

Calitatea redusă a capitalului uman 

este principalul factor care pe termen lung 

agravează nivelul competitivității și 

afectează securitatea economică a țării 

[38, p. 6]. 

Întru depășirea deficitului de 

lucrători competenți și, corespunzător, 

reducerea impactului negativ asupra 

activității desfășurate, întreprinderile 

adoptă strategii variate, însă de cele mai 

multe ori sunt nevoite să-și asume sarcina 

deloc ușoara de a-și instrui angajații, cel 

puțin în domeniile-cheie. Din Figura 10, 

reiese că 65,4% din conducătorii 

intervievați confirmă că angajații sunt 

instruiți în cadrul întreprinderii destul de 

frecvent. Doar în 4,9% din cazuri, nu au 

făcut asta niciodată. Cel mai puțin își 

instruiesc angajații micro-întreprinderile: 

38% din acestea recunosc că, fie nu au 

făcut niciodată fie foarte rar. Totodată, 

trebuie menționat că întreprinderile cu 

mai mult de 50 angajați își instruiesc puțin 

mai frecvent (71,3%) angajații, comparativ 

cu celelalte întreprinderi mai mici. [30] 

 

 
Fig. 10. Întreprinderea Dvs. (în funcție de numărul de angajați, în %) dispune de buget pentru 

instruire? 
Sursa: [30] 
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21% din respondenți îl percep adecvat 

nevoilor. 

În situație similară este și 

învătământul superior din Moldova: în 

67,8% din cazuri este apreciat ca 

neadecvat nevoilor întreprinderilor și 

doar în 23,9% este corespunzător 

necesităților [30]. 

Referitor la mecanismul de 

finanţare a activităţii inovaţionale în 

Republica Moldova, este oportun de 

menţionat că bugetul public general sau 

bugetele organizațiilor din Moldova nu 

includ o linie de finanțare specifică, 

destinată inovării. Biroul Național de 

Statistică nu calculează un indicator 

privind finanțarea inovării. Prin urmare, 

este dificil de estimat volumul de finanțare 

a inovării și de a evalua echilibrul dintre 

finanțarea cercetării și inovării. Doar 

bugetul AITT este destinat promovării şi 

finanțării activităţii inovaţionale. [30, p. 

30] 

 O altă cauză a situației de 

ansamblu indezirabile în domeniu ar fi 

capacitatea redusă de inovare a ÎMM-urilor 

condiționată de mai mulţi factori, precum: 

inconştientizarea efectelor inovării asupra 

dezvoltării întreprinderii; lipsa cooperării 

dintre business şi instituţiile de cercetare 

şi inovare, resurse financiare limitate etc. 

Și aceasta în timp ce cooperarea eficientă 

între universităţi şi mediul de afaceri 

constituie o premisă decisivă pentru 

dezvoltarea economică [26, p. 38]. 

ÎMM-urile din ţările avansate, în 

mod special din UE, generează într-o 

proporție mare inovațiile tehnice 

aplicabile în economie. În consecință 

(Figura 11), multe dintre locurile de 

muncă provin din inovare, iar noile 

descoperiri generează şi direcţionează noi 

afaceri [32]. 

Sectorul întreprinderilor mici, 

medii și micro (în continuare IMM) este 

unul dintre factorii prioritari care deja 

contribuie semnificativ la creșterea 

economică și dezvoltarea economico-

socială a Republicii Moldova. Și această 

contribuție trebuie de sporit în mod 

substanțial. 

În anul 2015, conform datelor 

Biroului Național de Statistică (BNS), 

publicate în 2016, numărul IMM-urilor a 

constituit 49,8 mii de întreprinderi, sau cu 

0,5 mii de întreprinderi (cu 1%) mai puţin 

faţă de anul 2014. Sectorul IMM 

reprezenta circa 97,2% din numărul total 

de întreprinderi. Numărul salariaţilor care 

au activat în IMM-uri în 2015 a constituit 

281,4 mii de persoane, deținând 55,2% din 

numărul total de salariaţi ai 

întreprinderilor. Veniturile din vânzări ale 

IMM-urilor au însumat 86824,6 milioane 

de lei sau 30,8% din venituri din vânzări în 

total pe economie [39, p. 7]. 

 



 
25 

 

 
Fig. 11. Dinamica cheltuielilor pentru CD suportate de firmele din Republica Moldova în comparație 

cu firmele din alte țări. 
Sursa: [32] 
 

Per ansamblu, activismul 

inovaţional al ÎMM-urilor este influenţat 

de următoarele grupuri de factori: 

- instituţiile (mediul politic, mediul 

de reglementare, mediul de 

afaceri); 

- capitalul uman şi cercetarea 

(educaţia, educaţia terţiară, CD); 

- infrastructura (TIC, infrastructura 

generală, sustenabilitatea 

ecologică); 

- gradul de sofisticare a pieţelor 

(creditul, investiţiile, comerţul şi 

concurenţa); 

- gradul de sofisticare a sectorului 

afacerilor (muncitori calificaţi, 

legături de inovare, absorbţia 

cunoştinţelor) [32]. 

Un anumit rol în transpunerea în 

practică a rezultatelor cercetărilor 

științifice l-a exercitat Agenția pentru 

Inovare și Transfer Tehnologic a AȘM, 

structură care anual organiza concursul 

proiectelor de inovare și transfer 

tehnologic în vederea implementării 

tehnologiilor noi în țară. 

În ceea ce privește dinamica 

finanțării proiectelor de transfer 

tehnologic în anii 2005-2016 (mii lei), 

situația se prezintă conform figurii de mai 

jos. 

 



 

 
Fig. 12. Dinamica finanțării proiectelor de transfer tehnologic  
Sursa: [28, p. 48] 

 

Însă și aceste date se referă doar la 

un aspect al activității de cercetare-

dezvoltare-inovare. 

O imagine de ansamblu în ceea ce 

privește activitatea inovațională în 

domeniul industriei și serviciilor a fost 

obținută în urma realizării  în anul 2017 

de către Biroul Național de Statistică a 

unui studiu statistic atât din  perspectivă 

națională, cât și regională [25]. Conform 

rezultatelor cercetării statistice (Tabelul 

4), numărul întreprinderilor inovatoare în 

perioada 2015-2016 a constituit 673 de 

unități, ceea ce reprezintă 21% din 

numărul total de întreprinderi incluse în 

cercetare. Din numărul total al 

întreprinderilor inovatoare, 41% au 

realizat concomitent mai multe tipuri de 

inovări [25] (de produse, procese, metode 

de organizare și marketing), 23% au 

realizat inovări de produse și/sau procese, 

36% au realizat inovări de metode de 

organizare și/sau marketing. 

Tabelul 4. 
Inovarea pe tipuri, în 2015-2016 

 Numărul de 
întreprinderi, 

unități 

Structura 
întreprinderilor 

inovatoare,% 
Total întreprinderi incluse în cercetare 3 233 x 
Întreprinderi inovatoare 673 100,0 

inclusiv :   
1. Întreprinderi care au realizat mai multe tipuri de inovări 276 41,0 
2. Întreprinderi inovatoare de produse și/sau procese 155 23,0 
din  care:   

a. întreprinderi inovatoare doar de produse 57 8,5 
b. întreprinderi inovatoare doar de procese 56 8,3 
c. întreprinderi inovatoare de produse și procese 42 6,2 

Întreprinderi inovatoare de metode de organizare și/sau marketing 242 36,0 
din  care:   

a. întreprinderi inovatoare doar de metode de organizare 72 10,7 
b. întreprinderi inovatoare doar de metode de marketing 99 14,7 
c. întreprinderi inovatoare de metode de organizare și 

marketing 
71 10,5 
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Din numărul total de întreprinderi 

inovatoare (Tabelul 5), 54% au activat în 

domeniul industriei (din care 48% în 

industria prelucrătoare), iar 46% - 

domeniul serviciilor (din care 23% în 

comerțul cu ridicata, 9% - transport și 

depozitare, 7% - informații și comunicații). 

Tabelul 5. 

Întreprinderi inovatoare pe activități economice, în 2015-2016 

 Numărul 
întreprinderilor 

incluse în 
cercetare 

Numărul 
întreprinderilor 

inovatoare 

Structura 
întreprinderilor 

inovatoare, % 

Total 3 233 673 100,0 
Industrie – total 1 338 363 53,9 
Industrie extractivă 53 8 1,2 
Industrie prelucrătoare 1 144 325 48,3 
Producția și furnizarea de energie electrică 

și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat 
32 9 1,3 

Distribuția apei; salubritate, gestionarea 
deșeurilor, activități de decontaminare 

109 21 3,1 

Servicii – total 1 895 310 46,1 
Comerț cu ridicata 877 153 22,7 
Transport și depozitare 587 61 9,1 
Informații și comunicații 231 47 7,0 
Activități financiare și asigurări 55 15 2,2 
Activități profesionale, științifice și tehnice 145 34 5,1 

 

Rezultatele obținute ne permit să 

identificăm ramurile cu cel mai înalt 

potențial inovațional, informație prețioasă 

și pentru dimensiunea regională a acestei 

activități. 

În concluzia acestui compartiment, 

constatăm potențialul inovațional relativ 

redus al entităților economice din 

Republica Moldova. Printre cei mai 

importanți factori ai acestei situații 

remarcăm: 

- discrepanța dintre sistemul de 

cercetare și mediul economic; 

- cadrul legal nu favorizează 

suficient activitatea de cercetare-

dezvoltare în cadrul firmelor; 

- subdezvoltarea infrastructurii 

inovaționale; 

- susținerea slabă de către stat a 

activității inovaționale. 

- capacitate de absorbţie slabă a 

inovaţiilor tehnologice de către sectorul de 

producere; 

- carențele din sistemul educațional 

în ceea ce privește dezvoltarea creativității 

și formarea competențelor  în domeniul 

managementului activității inovaționale 

etc. 
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5. Cercetare-dezvoltare-inovare  
în Regiunea de Dezvoltare Nord

Înainte de elucidarea dimensiunilor 

empirice ale principalelor elemente ale 

sistemului regional inovațional (în proces 

de constituire), trebuie să identificăm 

conceptele metodologice adecvate 

amplificării dezvoltării inovaționale a 

RND. 

În ceea ce privește conceptul de 

Sistem Regional Inovațional (SRI), 

subscriem definiției propuse de 

cercetătoarea autohtonă Alla Levitskaia: 

„Sistemul regional de inovare  reprezintă un 

complex de instituții, care în mod solidar și 

fiecare în parte participă la procesul de 

creare a noilor cunoștințe sau a transferului 

și absorbției cunoștințelor relevante 

existente spre necesitățile economice ale 

regiunii” [36, p. 24]. 

Intensitatea interacțiunii dintre 

actorii spațiului inovațional condiționează 

accelerarea procesului de creare, 

acumulare, stocare și utilizare a 

cunoștințelor.  În opinia autorului citat, 

SRI (Figura 13) constă din subsistemul de 

generare și difuzare, precum și din 

subsistemul de aplicare și explorare a 

cunoștințelor. 

 

 

Fig. 13. 

Conceptul Sistemului 

Regional Inovațional 

 

Sursa: Levitskaia, Alla. Managementul dezvoltării inovaționale a economiei regionale (În baza UTA 

Găgăuzia). Autoreferat al tezei de doctor habilitat în științe economice. Chișinău, 2017,  p. 11 

 

Subscriem și definiției conceptului 

de potențial inovațional al regiunii [36, p. 

18]: un sistem complex, organizat spațial și 

dinamic de potențiale interconectate și 

echilibrate (potențial economic, 

instituțional, al cercetării și inovării), puse 

în funcțiune printr-un mecanism de 

cooperare (dintre știință, autorități și 

mediul de afaceri) și care au atins un efect 

sinergic. 

În vederea estimării capacității 

dezvoltării componentelor SRI, pot fi 

utilizați următorii indicatori de bază [36, 

p. 12]: nivelul de dezvoltare a culturii 
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inovaționale în regiune; nivelul dezvoltării 

capacității de absorbție a principalelor 

întreprinderi din cadrul clusterelor și a 

regiunii în ansamblu; „punctele 

vulnerabile” ale ciclului inovațional al 

cercetării-dezvoltării; existența și nivelul 

de dezvoltare a elementelor infrastructurii 

de inovare; numărul organizațiilor, care 

realizează activități de cercetare și 

inovare; numărul personalului angajat în 

activități de cercetare și inovare; numărul 

doctoranzilor, care sunt în proces de a-și 

susține tezele de doctor; nivelul activității 

de inovare a întreprinderilor; importul 

tehnologiilor și serviciilor cu caracter 

tehnic; numărul de cereri de patentare; 

existența în regiune a unor programe de 

dezvoltare inovațională. 

În procesul evaluării empirice a 

principalelor componente ale 

subsistemului SRI, vom utiliza și alți 

indicatori, reieșind din situația reală din 

RDN. 

O analiză desfășurată a 

potențialului inovațional și științific din 

perspectivă Regiunii de Dezvoltare Nord, 

cu luarea în considerare a tuturor 

indicatorilor nominalizați, este dificilă, în 

special, din cauza absenței datelor 

statistice exhaustive corespunzătoare. 

Totodată, ca bază la acest subiect poate 

servi Algoritmul analizei potențialului 

inovațional al regiunii, care presupune 

șase faze expuse de autorul Alla Levitskaia 

în teza sa de doctor habilitat și redată în 

figura de mai jos. 

 

 

Fig. 14. Algoritmul analizei 

potențialului inovațional al regiunii 

presupune următoarele faze 

Sursa: [36, p. 12] 

 

În același timp, în Strategia 

Inovațională a Republicii Moldova pentru 

perioada 2013-2020 „Inovații pentru 

competitivitate” este stabilită diagnoza 

activității inovaționale din perspectiva 

dezvoltării regionale a țării: Activitatea 

economică excesiv de polarizată din 

punct de vedere regional.  Această 

polarizare are implicații majore asupra 

cererii și ofertei inovaționale. Capitala țării 

atrage resurse și factori de producție cu 

mult peste nivelul ponderii sale 
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demografice. În regiuni practic lipsesc 

tradițiile universitare, iar colegiile și 

școlile profesionale încă nu au reușit să-și 

adapteze ofertele educaționale la 

realitățile piețelor regionale ale muncii. 

[…] Chișinăul este „o capitală cu potențial 

inovațional mare”. Regiunea de dezvoltare 

Centru, Regiunea de dezvoltare Sud și UTA 

Găgăuzia întrunesc caracteristicile unor 

„regiuni agricole rămase în urmă”. Și 

Regiunea de Dezvoltare Nord  întrunește  

caracteristicile unei „regiuni agricole 

rămase în urmă”, dar prezența 

municipiului Bălți conferă regiunii atât 

elemente ale unei „regiuni industriale în 

declin”, cât și elemente ale unei „regiuni 

irndustriale cu  potențial de creștere” [...] 

[20]. 

Apreciind importanța metodologică 

considerabilă a acestei estimări, 

considerăm că sintagma „În regiuni practic 

lipsesc tradițiile universitare”, nu se referă 

și la Regiunea de Dezvoltare Nord. Or, 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din 

Bălți a reușit să se impună nu numai pe 

plan regional, dar și național, fiind 

cunoscută prin anumite realizări și pe 

arena internațională. 

Activitatea inovațională nu poate fi 

abordată în afara principalilor indici ai 

dezvoltării economice, concepuți din 

perspectivă regională. Nu vom insista prea 

mult asupra acestei dimensiuni, dar invocăm 

unele date sintetice colectate de specialiști în 

Tabelul 5. Astfel, în  Final report prepared 

under the Expert group „Mapping for 

smart specialisation in E&IA countries”, 

for the European Commission’s DG Joint 

Research Centre, Directorate Growth and 

Innovation. Report prepared by Hugo 

Hollanders, Maastricht University, Data 

provided by Diana Russu, Ministry of 

Economy and Infrastructure of Moldova 

and Larisa Savga, Trade Co-operative 

University of Moldova7 sunt identificate 

foarte reușit diferențele economice între 

regiunile din Republica Moldova. 

                                                           
7 Autorii au obținut permisiunea de a utiliza datele 
investigației care se află în proces de definitivare 
grație eforturilor depuse de către prof. univ., dr. 
hab. Larisa Șavga, care a contribuit în mare măsură 
la colectarea informațiilor statistice necesare 
pentru acest studiu. 



 

 

Tabelul 6. 

Diferențele economice între regiunile din Republica Moldova 

 Populație Ocuparea forței de 

muncă 

Firme Cifra de afaceri Salarii 

Chișinău 22,9% 60,2% 65% 72,9% 68,2% 

Nord 27,08% 17% 12,2% 11,8% 14,09% 

Centru 29,08% 13,5% 14,09% 10,2% 10,2% 

Sud 15% 6,4% 5,2% 3% 4,6% 

UTA Găgăuzia 4,6% 3% 2,6% 2,1% 2,1% 

Sursa BNS. Datele reprezintă valorile medii pentru anii 2014-2016 

 

 

După cum rezultă din tabelul 

invocate, RDN, după indicele ocupării 

forței de muncă și și indicele cifrei de 

afaceri depășește celelalte regiuni ale țării, 

dar rămâne categoric în urma mun. 

Chișinău. 

 

Referitor la 
indicele Numărul 
întreprinderilor 
(Figura 15), sunt 
relevante şi datele 
din Registrul de 
Stat al Unităților 
de Drept (situația 
din anul 2014) 
[45]. 

 
 

Fig. 15. Distribuția numărului întreprinderilor din Registrul de Stat al Unităților de Drept 

Sursa: [45] 
 

Regiunea de dezvoltare Nord se 

plasa pe locul doi, întrecând ușor Regiunea 

Centru. 

Din perspectiva activității 

inovaționale, este necesar să analizăm 

corelația Numărul de întreprinderi 

active după mărime - activitate 

inovațională. În anul 2013, situația în 

ceea ce privește numărul întreprinderilor 

active după mărime se prezenta, după cum 

urmează în Figura 16: 
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Fig. 16. Numărul de întreprinderi active după mărime – activitate inovațională 
Sursa: [45] 

 

După cum se poate observa, 

ponderea întreprinderilor mari în 

Regiunea de Dezvoltare Nord este relativ 

înaltă, după UTAG și mun. Chișinău, iar 

întreprinderile mici și mijlocii  având o 

pondere mai mare decât în alte regiuni. 

Numărul ÎMM active și ponderea 

lor în totalul întreprinderilor se prezenta 

în 2013, după cum urmează în tabelul 7. 
Tabelul 7.  

Numărul ÎMM active în totalul întreprinderilor din cadrul regiunilor de dezvoltare 

Regiuni de dezvoltare IMM, mii % IMM în totalul 

întreprinderilor 

Total Republica Moldova 50,9 97,4 

Mun. Chișinău 33,5 97,2 

Nord 6,0 97,6 

Centru 7,4 98,1 

Sud 2,6 97,7 

UTA Găgăuzia 1,4 96,9 

Sursa: [45] 

 

Actvitatea inovațională, după cum 

vom demonstra în continuare, este în 

funcție de forma de proprietate. Din 

această perspectivă, sunt relevante datele 

de mai jos. 

Tabelul 8. 

Numărul și distribuția ÎMM după forma de proprietate pe regiuni de dezvoltare, 2013 

Regiuni de 
dezvoltare 

Forme de prooprietate 
Publică Privată Mixtă (public și 

privată) fără 
participare străină 

Străină Întreprinderi 
mixte (cu 

participarea 
RM) 

N % N % N % N % N % 
Total 834 1,6 45839 90,1 119 0,2 2214 4,4 1884 3,7 
Mun. Chișinău 244 0,7 29782 88,8 40 0,1 1946 5,8 1529 4,6 
Nord 196 3,3 5596 93,1 25 0,4 98 1,6 99 1,6 

2,8 

2,4 

1,9 

2,3 

3,1 

2,6 

4,3 

3,1 

4 

3,7 

17,5 

23,2 

19,6 

23,8 

21,2 

77,1 

70,1 

75,4 

70 

72 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Mun. Chișinău 

Nord

Centru

Sud

UTA Găgăuzia

Mari Mijlocii Mici Micro



 
33 

 

Centru 232 3,1 6834 92,6 17 0,2 123 1,7 176 2,4 
Sud 112 4,3 2390 92,1 21 0,8 23 0,9 49 1,9 
UTA Găgăuzia 50 3,7 1237 91,0 16 1,2 24 1,8 31 2,3 

Sursa: [45] 

 

Este de remarcat ponderea mai 

înaltă în Regiunea de Dezvoltare Nord a 

ÎMM cu capital privat. În 2013, patru 

raioane din Regiunea de Dezvoltare Nord 

(Edineț, Floreșți, Fălești și Sângerei) 

înregistrau cele mai mari sume medii pe o 

întreprindere care depășesc 2300 mii lei, 

suma maximă de 3602,5 mii lei era 

caracteristică în Edineț [45]. 

Printre obiectivele cercetării 

noastre se numără și identificarea acelor 

ramuri care prezintă cel mai mare interes 

din perspectiva specializării inteligente a 

RDN. În acest context, este de reținut 

informația cu privire la distribuția 

agenților economici pe genuri de activitate 

în RDN. Această informație poate fi 

identificată din Figura 17: 

 

 

Fig. 17. Distribuția agenților economici pe genuri de activitate și regiuni de dezvoltarem %, 2013 

Sursa: [45] 

 

În 2013, cea mai mare pondere a 

agenților economici era cumulată de 

Comerțul cu ridicata și amănuntul. În 

Regiunea de Dezvoltare Nord, ponderea 

acestor agenți economici constituia 42,1%, 

o pondere a mai înaltă se observa în UTAG 

- 43,6%. 

Agenții economici preocupați de 

Agricultură, economia vânatului şi 

silvicultură constituia în RDN 13,5%, după 

Regiunea de Dezvoltare Sud, cu 16,5%. 

O altă variabilă importantă care 

influențează activitatea inovațională a 

organizațiilor o constituie numărul mediu 

de personal pe genuri de activitate în 

regiunile țării (evident, și abilitățile, 

competențele deținute de către personal). 
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Tabelul 9.  

Numărul mediu de personal pe genuri de activitate și regiuni de dezvoltare, persoane, 2013 

Genuri de 
activitate 

Mun. Chișinău Nord Centru Sud UTA Găgăuzia 
N % N % N % N % N % 

Numărul 
mediu de 
personal, total 

316665 100 89326 100 68965 100 34188 100 16054 100 

Agricultura, 
economia 
vânatului și 
silvicultura 

4105 1,3 17657 19,8 11941 17,3 10386 30,4 3442 21,4 

Industria 
prelucrătoare 

52170 16,5 20570 23,0 14672 21,3 5557 16,3 4276 26,6 

Energia 
electrică, gaze 
și apă 

7836 2,5 5252 5,9 2542 3,7 1626 4,8 792 4,9 

Construcții 19386 6,1 3872 4,3 4148 6,0 1365 4,0 468 2,9 
Comerț cu 
ridicata și 
amănuntul 

76595 24,2 16498 18,5 14260 20,7 5693 16,7 3063 19,1 

Hoteluri și 
restaurante 

10477 3,3 1791 2,0 1287 1,9 378 1,1 275 1,7 

Transport, 
depozitare și 
comunicații 

41754 13,2 4974 5,6 4670 6,8 1692 4,9 546 3,4 

Tranzacții 
imobiliare 

48100 15,2 2887 3,2 2438 3,5 725 2,1 562 3,5 

Alte activități 56242 17,8 15825 17,7 13007 18,9 6766 19,8 2630 16,4 

 

Din tabelul invocat, constatăm că în 

RDN, în industria prelucrătoare funcționa 

23% din personal, în agricultură, 

economia vânatului și silvicultură - 19,8%, 

în comenrțul cu ridicata și amănuntul – 

18,5%.  

Invocăm și datele colectate de către 

cercetătorul autohton Macari Vadim [39, p. 

9]. În 2015, pe regiuni, cea mai mare 

pondere în totalul întreprinderilor mijlocii 

le-au avut cele din Regiunea Nord și 

Regiunea Sud (4,0%), urmată de UTA 

Găgăuzia (3,7%) și Regiunea Centru 

(3,2%). Pe raioane, ponderea 

întreprinderilor mijlocii a variat între 

9,3% (Edineț) și 2,0% (Telenești, 

Ungheni). 

În 2015, pe regiuni, cea mai mare 

pondere în totalul întreprinderilor mici le-

au avut cele din Regiunea Nord (24,5%), 

urmată de Regiunea Sud (24,3%), UTA 

Găgăuzia (22,1%) și Regiunea Centru 

(21,1%). Pe raioane, ponderea 

întreprinderilor mici a variat între 45,0% 

(Drochia) și 17,0% (Ungheni). 

În 2015, pe regiuni, cea mai mare 

pondere în totalul microîntreprinderilor 

le-au avut cele din Regiunea Centru 

(75,7%), urmată de UTA Găgăuzia 

(73,6%), Regiunea Sud (71,7%) și 

Regiunea Nord (71,5%). Pe raioane, 

ponderea microîntreprinderilor s-a 

încadrat între 78,7% (Orhei) și 45,7% 

(Edineț) [45]. 

Dar cele mai relevante date au fost 

obținute în urma cartografierii 

potențialului economic al Republicii 

Moldova.  

 

 

 

Tabelul 10. 
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Domenii cu potențial prioritar pentru specializarea inteligentă (specializarea smart) 

 Chișinau Nord Centru Sud Găgăuzia 
Agricultură și industria alimentară  X X X X 
A01 Producția agricolă și animalieră, vânătoarea și serviciile 
conexe 

 X X X X 

Cultivarea culturilor  non-perene (anuale)  X  X X 
Producția animalieră   X   
Silvicultură și exploatare forestieră   X   
Silvicultură și alte activități forestiere   X   
Fabricarea produselor alimentare  X    
Prelucrarea și conservarea cărnii și producerea cărnii   X   
Fabricarea uleiurilor și grăsimilor vegetale și animale  X    
Fabricarea produselor lactate  X    
Fabricarea produselor făinoase și a amidonului    X X 
Fabricarea produselor de brutarie și a produselor fainoase    X  
Fabricarea altor produse alimentare  X    
Fabricarea băuturilor    X X 
Textile, Îmbrăcăminte, Încălțăminte și Articole din piele   X   
Fabricarea materialelor textile   X   
Fabricarea altor produse textile   X   
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte tricotată și croșetată   X   
C152 Manufacture of footwear / Fabricarea încălțămintei   X   
TIC X     
Telecomunicații X     
Comunicații wireless X     
Programarea de calculator, consultanță și activități conexe X     
Fabricarea calculatoarelor, produselor electronice și optice X     
Fabricarea de instrumente și aparate pentru măsurare, testare și 
navigație; ceasuri be birou și de mână 

X     

Energie regenerabilă  X  X X 
Furnizarea de energie electrică, gaz, abur și aer condiționat  X    
Fabricarea gazelor; distribuția combustibililor gazoși prin rețea    X X 
Altele      
Fabricarea de hârtie și produse din hârtie X     
Fabricarea de articole din hârtie și carton X     
Fabricarea de cocs și produse petroliere rafinate     X 
Fabricarea produselor petroliere rafinate     X 
Fabricarea substanțelor chimice și a produselor chimice X     
Fabricarea vopselelor, lacurilor și a acoperirilor similare, cernelei 
de imprimare și masticurilor 

X     

Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor 
farmaceutice 

  X 
 

  

Fabricarea preparatelor farmaceutice de bază   X   
Fabricarea altor produse minerale nemetalice   X   
Fabricarea sticlei și a altor produse din sticlă X    X 
Fabricarea cimentului, varului și ipsosului  X X   
Fabricarea echipamentului electric  X    
Fabricarea cablurilor și a dispozitivelor de cablaj  X    
Fabricarea mașinilor și a echipamentelor neclasificate în altă 
parte 

X     

Fabricarea mobilierului X     
Activități auxiliare asigurărilor și fondurilor de pensii X     
Activități profesionale, științifice și tehnice X     

Sursa: [35] (Traducere neautorizată). 

 
 
Așadar, Pentru Regiunea de 

Dezvoltare Nord, studiul recomandă în 
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calitate de domenii de specializare 
inteligentă următoarele sectoare [35, p. 
27]:  

1. producția agricolă și animalieră, 
vânătoarea și serviciile conexe;  

2. cultivarea culturilor  non-perene 
(anuale); 

3. fabricarea de produse 
alimentare; 

4. fabricarea uleiurilor și grăsimilor 
vegetale și animale; 

5. fabricarea produselor lactate; 
6. fabricarea altor produse 

alimentare; 
7. fabricarea cimentului, varului și 

ipsosului 
8. Furnizarea de energie electrică, 

gaz, abur și aer condiționat; 
9. Fabricarea echipamentului 

electric; 
10. Fabricarea cablurilor și a 

dispozitivelor de cablaj. 
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6. Activitatea de cercetare s tiint ifica  î n 
Regiunea de Dezvoltare Nord 

Din perspectiva dimensiunii 

regionale a cercetării științifice, prezintă 

interes deosebit datele calculate de către 

dr. hab. Alla Levitskaia [36, p. 13, 14]. 

 
Tabelul 11. 

Indicatorii activității științifico-tehnice profesionale (2015) 

Regiunea Volumul de 
producție 
APȘT, mii 
lei 

Volumul 
total de 
producție 
% 

Numărul 
mediu al 
salariaților 
APȘT, 
oameni 

Numărul 
total al 
celor 
ocupați, % 

Salariul 
lucrătorilor 
APȘT, mii 
lei 

Salariul 
mediu al 
unui 
lucrător 
APȘT 

Salariul 
mediu pe 
regiune, % 

Total 3368768,0 0,77 36847 9,98 664518,0 1,502 41 
Mun. 
Chișinău 

3093642,9 1,89 33733 13,98 609398,7 1,505 42 

Nord 119535,6 0,37 1186 2,45 31178,0 2,190 47 
Centru 125393,4 0,51 1312 2,66 14773,4 0,938 31 
Sud 13881,8 0,13 428 1,93 4194,3 0,816 28 
UTA 
Găgăuzia 

9111,5 0,17 188 2,31 3468,1 1,537 41 

Sursa: Levitskaia, Alla. Managementul dezvoltării inovaţionale a economiei regionale (în baza UTA 
Găgăuzia). Autoreferat al tezei de doctor habilitat în ştiinţe economice. Chişinău, 2017, p. 13. 
 

Analiza comparativă a datelor 

invocate ne permit să afirmăm că 

ponderea numărului mediu de salariați în 

domeniul activității științifico-tehnologice 

profesionale în Regiunea de Dezvoltare 

Nord depășește indicatorii celorlalte 

regiuni din Republica Moldova, dar este 

net inferior indicilor caracteristici mun. 

Chișinău. 

În contextual datelor invocate, este 

firesc faptul că cele mai multe patente, 

aproximativ 85%, provin din Chișinău. 

Regiunea de Dezvoltare Nord și Regiunea 

de Dezvoltare Sud furnizează aproximativ 

12% din toate cererile de brevete8. 

                                                           
8 O posibila explicație este că întreprinderile cu 
unități în regiuni și cu sediul în Chișinău, 
înregistrează toate activitățile lor de brevetare în 
Chișinău, indiferent unde acestea sunt efectiv 
amplasate. 



 

Tabelul 12. 

Cererile de brevet pe regiuni 

  Inventatori 

naționali 

%- cota parte Cererile naționale %-cota parte 

Chişinău 3872 85.5% 1685 83.3% 

Nord 205 4.5% 131 6.5% 

Centru 334 7.4% 139 6.9% 

Sud 79 1.7% 40 2.0% 

Găgăuzia 39 0,9% 27 1.3% 

Total 4529  2022  

Sursa: Datele sunt numere generice pe mai mulți ani, dar care ani nu este specificat, apud [35]. 

 

În prezent, nu există o cartografiere 

completă a entităților de cercetare din 

RDN. 

În consecință, am reușit să obținem 

informații, cât de cât exhaustive, refritor la 

activitatea de cercetare științifică a USARB 

și ICCC Selecția.  

Astfel, Universitatea de Stat „Alecu 

Russo” din Bălţi a atins următorii 

indicatori în anul 2012: finanţarea 

integrală a activităţii știinţifice a constituit 

1892 mii. lei, dintre care din buget au fost 

acordate pentru cercetare și pregătirea 

cadrelor știinţifice 1892 mii lei, inclusiv 

201,2 mii lei pentru pregătirea cadrelor și 

1690,8 mii. lei pentru proiecte de 

cercetare (800,3 mii lei pentru proiecte de 

cercetare aplicative și 890,5 mii lei pentru 

proiecte de cercetare fundamentală) [31, 

p. 43]. 

În anul calendaristic 2017, în 

USARB s-a desfășurat o  activitate 

ştiinţifică amplă, pe diverse direcţii, cu 

rezultate semnificative de diferit gen 

(implementare de proiecte, publicaţii, 

organizare de foruri ştiinţifice, participare 

la foruri ştiinţifice, susţinerea tezelor de 

doctorat/doctor habilitat etc.).  

Planul activităţii de cercetare şi 

inovare a Universităţii de Stat „Alecu 

Russo” din Bălţi pentru anul 2017, în 

mare, a fost realizat. Universitarii bălţeni 

au implementat în anul trecut 9 proiecte 

din Sfera Ştiinţei şi Inovării:  

Produsele ştiinţifice ale 

colaboratorilor Universităţii s-au reflectat 

în 509 publicații, inclusiv monografii – 8; 

manuale/ghiduri/suporturi/dicționare – 

29; articole în reviste științifice - 122; 

Articole în culegeri științifice - 235; 

materiale la foruri știinițifice – 102; studii 

științifice – 7 și lucrări cu caracter 

informativ – 6; 7 proiecte instituţionale; 1 

proiect din cadrul Programului de Stat, 1 

proiect pentru tineri cercetători. La 

acestea se adauga încă 3 proiecte de 

organizare a manifestărilor științifice și 2 

cercetări realizate în bază de contract la 

comanda sectorului public și asociativ. 

Au fost organizate circa 30 de 

manifestări ştiinţifice cu vizibilitate 

națională și internațională. 

Se depun eforturi consistente și în 

ceea ce privește consolidarea capacităților 

instituționale ale USARB privind transferul 

tehnologic. 

Astfel, USARB a participat la 

implementarea Proiectului TEMPUS 

„Reţeaua de transfer Tehnologic – 

TecTNet”, în colaborare cu partenerii de 

proiect din România și Republica Moldova: 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” 

din Iași, USM, UTM, UASM, USARB, AITT, 

AGEPI și RTTM. Proiectul a durat 3 ani 

(decembrie 2013 – decembrie 2016) și a 

fost implementat de către un consorţiu 

compus din 11 parteneri din Republica 

Moldova şi Uniunea Europeană, având 
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drept obiectiv principal edificarea şi 

dezvoltarea unui câmp inovaţional viabil 

în cadrul universităţilor autohtone, prin 

crearea unei reţele de transfer tehnologic 

eficace. 

Dintre cele mai de succes realizări 

ale proiectului menționăm:  

- desfășurarea în consorţiul 

universităţilor partenere din 

Republica Moldova a programului 

de master „Managementul 

inovaţional și transferul 

tehnologic”; 

- crearea a câte o platformă 

informaţională în fiecare 

universitate parteneră din 

Republica Moldova; 

- fondarea oficiilor de transfer 

tehnologic (OTT) în cadrul a 4 

universităţi partenere din 

Republica Moldova (USM, UTM, 

UASM și USARB) [49, p. 112]. 

Să invocăm exemple elocvente ale 

colaborării eficiente între USARB și mediul 

economic. Astfel, în anul 2017, se 

implemenetează 2 proiecte de transfer 

tehnologic pentru organizațiile din RDN. 

Să descriem pe larg unul dintre acestea:  

Un proiect prevede proiectarea și 

producerea cultivatorului CST-4 destinat 

pentru prelucrarea solului după 

tehnologia Strip-ti II ((Alocaţii de la 

bugetul de stat 1 000.000; Co-finanţare 

(sau surse proprii) 100.000). 

Realizarea acestui proiect poate 

conduce la un suflu calitativ pentru 

producătorii agricoli prin aplicarea noilor 

tehnologii conservative. Agricultura 

conservativă (care include sistemul de 

prelucrare a solului fără întoarcerea 

brazdei și semănatul direct), care prevede 

valorificarea resturilor vegetale de la 

culturile precedente pot fi păstrate la 

suprafaţa solului. Beneficiile oferite de un 

altfel de procedeu sunt: reducerea 

efectelor nefaste cauzate de schimbările 

climaterice – seceta, roziunea solului și 

ameliorarea stării agrofizică a solului; 

reducerea considerabilă la numărului de 

lucrări agricole și respectiv scăderea 

cheltuielilor; menţinerea umidității în sol 

și mărirea recoltei. Pornind de la condiţiile 

menţionate, S.A. „Moldagrotehnica”, până 

în prezent, a cercetat, dezvoltat și elaborat 

o serie de utiliaje agricole destinate 

tehnologiei mini-till. 

Strip-till este o tehnologie nouă, 

care face parte din Agricultura 

Conservativă şi care mai puţin a avut 

implementare la nivel mondial. Această 

tehnologie de prelucrare a solului 

înglobează o serie de avantaje 

considerabile. 

Această tehnologie este pe larg 

utilizată în cazurile când este prescrisă 

prelucrarea solului pentru culturi de 

însămânţare la distanţa de 45-70 cm. 

Tehnologia Strip-till prevede prelucrarea 

miriştii în fâşii cu lăţimea de 25 cm și la o 

adâncime de 20-45 cm, iar spaţiul dintre 

fâşii rămâne  absolut neprelucrat. Astfel, 

se supun prelucrării doar cca 30% din 

întreaga suprafaţă a terenului agricol 

(spaţiul suficient pentru dezvoltarea 

rădăcinii culturii agricole). Concomitent cu 

prelucrarea în fâşii a solului, cultivatorul 

CST-4 poate fi dotat cu sistem de 

fertilizare pentru administrarea 

îngrăşămintelor în formă solidă sau 

lichidă. Resturile vegetale rămase la 

suprafaţă menţin umiditatea în sol. 

Tehnologia propusă prevede însămânţarea 

imediată în fâșiile prelucrate cu 

cultivatorul CST-4, fără lucrări 

suplimentare specifice tehnologiilor 

tradiţionale. 
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Obiectivul proiectului de inovare și 

transfer tehnologic este producerea în 

serie a cultivatorul CST-4 care va asigura: 

- reducerea spaţiului prelucrat cu 

aproximativ 70% (prin urmare a 

consumului de combustibil, a 

forţei de muncă, a uzurii 

utilajelor); 

- majorarea productivităţii la 

nivelul rezultat de mini-till şi no-

till; 

- structură mai bună a solului; 

- acumularea şi menţinerea 

umidităţii în sol; 

- menţinerea resturilor vegetale la 

suprafaţă (îngrăşăminte organice 

în stratul util). 

În urma implementării proiectului, 

se va obţine un proces de prelucrare a 

solului şi semănat, în care este antrenată 

mai puţină tehnică agricolă, cu mai puţin 

consum de combustibil și mai puţin 

personal implicat în procesul de 

exploatare. Pentru o eficientă funcţionare, 

tractorul trebuie să fie dotat cu sistem de 

navigare (GPS) [25, p. 14]. 

Organizațiile din RDN colaborează 

cu mai multe universități, institute de 

cercetare științifică din țară. 

În ceea ce privește universitățile, 

este de reținut că universităţile din 

Republica Moldova sunt axate prioritar pe 

educaţie,  iar cercetarea și legăturile cu 

businessul sunt mai slab dezvoltate. 

Modelul separaţiei dintre educaţie și 

cercetare-dezvoltare a fost păstrat într-o 

anumită măsură încă din timpurile fostei 

Uniuni Sovietice [31, p. 14]. 

Legăturile dintre mediul academic, 

de afaceri, guvern și sectorul public sunt 

larg răspândite și în creștere în multe ţări 

europene. Prin urmare, cercetarea 

universitară astăzi este puternic legată de 

producţia de bunuri și servicii relevante 

pentru economie și societate.  

La nivelul universităţilor din 

Republica Moldova, nu s-a reușit 

separarea cheltuielilor instituţionale de 

întreţinere a infrastructurii știinţifice de 

cele destinate cercetării, iar indicatorii 

statistici privind cercetarea și inovarea nu 

au fost încă conturaţi, sunt în stadiu de 

elaborare [31, p. 48 ,49]. 

O altă piedică la care se referă 

respondenţii constă în insuficienta 

valorizare a rezultatelor cercetării în 

economia naţională, mai exact, la lipsa de 

feedback și la dezinteresul 

întreprinzătorilor/antreprenorilor/ 

reprezentanţilor instituţionali de a 

implementa tehnologiile/ rezultatele 

cercetărilor realizate de instituţiile de 

învăţământ superior din Republica 

Moldova. Această situaţie ar putea fi 

determinată de faptul că proiectele de 

cercetare erau efectuate în funcţie de 

direcţiile strategice ale AȘM, iar acestea s-

ar putea să nu reprezinte nevoile și 

cererile mediului privat. Astfel, mediul 

privat poate fi ghidat spre alte surse de 

informare, în timp ce cercetarea este 

ghidată de ofertă, nu de cerere. 

O tendinţă actuală întâlnită în 

mediul de afaceri constă în importarea 

tehnologiilor și a utilajelor. În consecinţă, 

proiectele de transfer tehnologic susţinute 

de AȘM întâmpinau dificultăţi în 

identificarea potenţialilor beneficiari 

(organizaţii), datorită co-finanțării pe care 

ar trebui să și-o asume aceștia [31, p. 48, 

49].  

Un rol considerabil în sistemul de 

cercetare-dezvoltare național revine IP 

Institutul de Cercetări pentru Culturile de 

Câmp Selecția. Astfel, pe parcursul a 70 de 

ani de activitate (1944-2014), 

colaboratorii acestei structuri au selectat 
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332 de soiuri de hibrizi, din care 148 au 

fost omologați, inclusiv 12 soiuri de grâu 

de toamnă, 14 soiuri de orz de toamnă, 15 

soiuri de mazăre, 15 soiuri de soia, 12 

soiuri de fasole, 18 hibrizi de foarea-

soarelui ș.a., informație disponibilă pe 

pagina web a instituției 

(agriculture.cia.md/fito/index.html).  

Analiza publicațiilor ICCC Selecția 

demonstrează potențialul enorm al 

colaboratorilor, a căror valorificare poate 

impulsiona și activitatea inovațională din 

RDN [48]. 

În perioada 1996-2016, Institutul 

de Cercetări pentru Culturile de Câmp 

Selecția (Institutul Științifico-Practic de 

Fitotehnie) a obținut 62 de brevete în 

domeniul brevetării soiurilor de plante 

[49]. 

Există și alte entități în cadrul 

cărora se efectuează cercetări științifice, 

dar problemele cu care se confruntă 

colectivele de cercetători, în principiu, 

sunt comune.  

Una din cele mai grave probleme 

cu care se confruntă instituțiile de 

cercetare din RDN (dar și cele din 

întreaga țară) este neatractivitatea 

carierei de cercetător, plecarea 

tinerilor din sistemul de cercetare. În 

cadrul interviului focusat, expertul 1 a 

constatat: Instituția noastră colaborează 

foarte bine cu USARB în ceea ce privește 

angajarea tinerilor absolvenți în cercetare.  

Dar, de rând cu unele succese, se întâmplă 

și lucruri paradoxale: am avut specialiști în 

biologie, chimie, agronomie, au funcționat 

în instituția noastră 2-3 ani, au acumulat 

experiență,  dar din 30 de tineri care au 

venit începând cu anul 2010, 15 au plecat; 

ei pleacă din cauza salariului mic9. 

                                                           
9 Expertul nr. 2 din Instituția A. 

Pentru a sesiza adecvat gravitatea 

problemei cu care se confruntă instituțiile 

de cercetare științifică (din întreaga țară, 

nu numai din RDN), invocăm datele unei 

cercetări realizate în Federația Rusă în 

anul 2015, din perspectiva fazelor  

creșterii profesionale a cercetătorilor  pe 

un eșantion de 250 de experți: 

- formarea  în calitate de cercetător 

– 10 ani; 

- obținerea recunoașterii științifice 

- 15 ani; 

- obținerea statutului de manager – 

15 ani; 

- obținerea unei remunerări 

adecvate a  muncii depuse – 15 ani. 

În consecință, așteptările principale 

din cariera profesională a cercetătorilor se 

realizează aproximativ la 40-42 de ani [60, 

p. 119] 10. 

O altă problemă gravă o constituie 

utilajul învechit din laboratoarele de 

cercetare. Expertul 2: Avem un laborator 

depășit, pe care nu-l folosim mai mult de 

20 de ani. Sistemul de finanțare este rigid, 

nu este flexibil… nimic nu merge, 

problema e în finanțare, este un cerc 

vicios11.  

Mass-media mediatizează foarte 

slab cercetarea: de ce nu sunt inițiate 

emisiuni ca să se demonstreze viața 

științei, activitatea savanților? Am fost în 

Franța și acolo într-o provincie 

sărbătoreau Ziua științei. Trebuie de 

popularizat știința în rândul maselor12. 

Au fost dezbătute și modalitățile de 

depășire a problemelor existente. Una din 

direcțiile strategice rezidă în dezvoltarea 

                                                           
10

 Nu credem că în Republica Moldova, per 
ansamblu, termenii evoluției carierei profesionale 
sunt mai scurți, iar în ceea ce privește obținerea 
unei remunerări adecvate, presupunem că situația 
e mai critică. 
11 Expertul nr. 3 din Instituţia A. 
12 Expertul nr. 4 din Instituţia A. 
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creativității, a activităților inovaționale. 

Expertul 5: E grav în țară în ceea ce 

privește științele reale. Tinerii, în 

proproție de 70 la sută, preferă profilul 

umanistic, această tendință (de diminuare 

a profilului real) este foarte periculoasă; 

creatitivitatea trebuie dezvoltată la școală, 

mai ales la orele de matematică și 

informatică13. 

S-a subliniat și necesitatea 

propagării științei în mase, așa cum  în 

trecutul nu prea îndepărtat se proceda la 

emisiunea Baștina. Expertul 4: Acum, 

pentru filmarea unui reportaj, o altă 

companie TV a solicitat 10000 de euro. 

Prevalează interesul financiar. Este 

necesar să se formeze o atitudine adecvată 

față de savanți, să se consolideze baza 

tehnico-materială a instituțiilor de 

cercetare. În acest context, s-a propus 

constituirea asociației oamenilor de 

știință, dar și a unui Consiliu regional pe 

problemele ce țin de activitatea 

inovațională. 

Expertul 6: Statul trebuie să se 

întoarcă cu fața spre cercetare. 

                                                           
13 Expertul nr. 4 din Instituţia A. 



 

 

În cadrul investigației cantitative, 

ne-am străduit să identificăm, în baza unui 

eșantion de 256 de organizații, în ce 

măsură întreprinderile din RDN 

colaborează cu universitățile, instituțiile de 

cercetare științifică în vederea transferului 

unei inovații. Astfel, la întrebarea  În ce 

măsură firma Dvs. colaborează cu 

universitățile, instituțiile de cercetare, 

alte firme în inițierea sau sprijinirea de 

afaceri de tip spin-offs? (spin-offs se 

referă la transferul unei inovații realizată 

de către o instituție către o nouă firmă care 

va exploata special inovația), au fost 

obținute următoarele rezultate a se vedea 

Fig. 17: 

 
Fig. 17. În ce măsură firma Dvs. colaborează 

cu universitățile, instituțiile de cercetare, alte firme 
în inițierea sau sprijinirea de afaceri de tip spin-offs? 

 

În consecință, în foarte multe cazuri/multe cazuri colaborează 33% din 

întreprinderile incluse în eșantion.  

 

În acest context, nu este 

întâmplător faptul că 37% din 

organizații nu au deloc acces la 

brevete, licențe, invenții realizate în 

sistemul de cercetare finanțat public 

a se vedea Fig. 18. 

 

 
Fig. 18. În ce măsură firma Dvs. are acces la brevete, licențe, 
invenții realizate în sistemul de cercetare  finanțat public? 

 

Prin intermediul tehnicilor 

calitative, în special a interviurilor în 

profunzime cu managerii întreprinderilor 

am  concluzionat că, uneori, universitățile, 

instituțiile publice de cercetare manifestau 

pasivitate în activitatea inovațională, nu 

depuneau eforturi consistente în vederea 

transpunerii în viață a invențiilor14.  

                                                           
14 Această situație a fost constatată și în studiile 
sociologice realizate în Federația Rusă. A se vedea 

Este de reținut că această 

constatare este de natură generică și se 

referă la metodologia colaborării 

întreprinderilor din RDN cu centrele 

științifice din întreaga țară. 

Cercetarea calitativă empirică, dar 

și investigația cantitativă   a demonstrat că 

                                                                                         
în acest sens: Ключарев Г.А., Cавенков А.И., 
Бакланов П.А. Кадры российской науки: 
проблемы и методы их решения, p. 124. 
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această dimensiune constituie veriga cea 

mai slabă în sistemul inovațional regional. 

În același timp, este de reținut 

faptul că firmele din Regiunea de 

Dezvoltare Nord cheltuiesc relativ mai 

multe surse pentru cercetare în 

comparație cu nivelul mediu pe țară și 

indicatorul respectiv în alte regiuni 

(Tabelul 13): 

Tabelul 13.  

Activități de inovare: performanța relativă a Republicii Moldova la nivel subnațional (traducerea ne 

aparține – Gh. Neagu) 
Indicator Moldova Centru Nord Sud Sud-est 

Procentajul firmelor care cheltuiesc pentru 

cercetare și dezvoltare  
9.9 10.3 10.6 2.8 9.9 

Procentul firmelor care utilizează tehnologii 

licențiate de la companii străine (numai 

firmele de producție) 

19.3 15.3 40.8 2.3 45 

Sursa: [35] 

 

În acest context, este necesar să 

specificăm că știința singură de la sine nu 

soluționează problemele ce țin de 

activitatea de producere a bunurilor. 

Rezultatele cercetărilor științifice 

influențează  producția și economia 

indirect – prin intermediul tehnicii, 

tehnologiei, investigațiilor inginerești, 

inovațiilor sociale ș.a. Știința aplicativă, 

evident, este chemată să contribuie la 

îmbunătățirea nomenclatorului producției 

înalt tehnologice, să sporească varietatea 

consumului, creând prin aceasta noi locuri 

de muncă [65, p. 126]. În plus, în RDN este 

înalt indicatorul cu privire la 

implementarea tehnologiilor licențiate de 

la companiile străine. 

Oricum, se impune necesitatea 

reformării sistemului actual de finanțare a 

cercetării și a modului de relaționare a 

actorilor implicați în acest proces. În acest 

context, remarcăm faptul că experții 

intervievați în cadrul cercetării noastre au 

susținut ideea  creșterii ponderii 

cercetărilor aplicative în raport cu 

cercetarea fundamentală. 

Prin intermediul studiului 

cantitativ, au fost identificate și alte 

modalității de îmbunătățire a situației din 

domeniu: 

Astfel, la întrebarea Ce factori 

împiedică interacțiunea activă a 

businessului și științei? (Figura 19) 

(respondenții au avut posibilitatea să 

evidențieze până la 3 variante de răspuns), 

a fost obținută următoarea clasificare a 

acestora: 

1. Costurile prea înalte/inaccesibile 

pentru cercetarea științifică - 36%; 

2. Gradul de încredere redus față de 

parteneri - 36%; 

3. Informația insuficientă despre 

activitatea altor organizații în 

domeniul inovațional - 33%; 

4. Poziția insuficient de activă a 

statului în organizarea colaborării 

dintre știință și business - 31%; 

5. Insuficiența  cunoștințelor despre 

formele și metodele de colaborare - 

30%; 

6. Absența necesității colaborării - 

25%; 

7. Absența unei poziții active a 

științei în ceea ce privește 

promovarea inovațiilor - 21%; 

8. Nu există nici un impediment în 

organizarea colaborării - 5%; 



 

  

Rezultatele 

studiului cantitativ 

demonstrează că 

multe firme nu își pot 

permite să investească 

în activitatea de 

cercetare, iar o parte 

semnificativă a 

acestora (25%) nici nu 

văd necesitatea 

colaborării cu centrele 

științifice. 

 

 
Fig. 19. Ce factori împiedică interacțiunea activă a businessului și științei? 

 

Cât privește punctul de vedere a al 

experților intervievați, aceștia au 

evidențiat următoarele cauze tipice ale 

colaborării slabe între business și știință:  

- poziția insuficient de activă a 

statului în organizarea colaborării dintre 

știință și business;  

- informația insuficientă despre 

activitatea altor organizații în domeniul 

inovațional. 

În vederea depășirii acestor 

carențe, a dezvoltării creativității și 

potențialului antreprenorial al resurselor 

de muncă din RDN, în opinia 

respondenților, trebuie să se realizeze 

următoarele acțiuni: 

1. promovarea parteneriatului între 

organizațiile din domeniul cercetării și 

inovării, sistemul educațional și mediul de 

afaceri și finanțarea preferențială a 

proiectelor derulate în comun - 50%; 

2. introducerea în programa școlară 

a obiectului de studiu: Bazele dezvoltării 

gândirii antreprenoriale - 35%; 

3. formarea continuă a cadrelor 

prin intermediul cursului/modulului: 

Activitatea antreprenorială: 

managementul inovațiilor - 34%; 

4. introducerea în curricula 

universitară a programelor cu privire la 

dezvoltarea profundă a creativității și 

potențialului antreprenorial al omului - 

33%; 

5. direcționarea mijloacelor 

financiare cu prioritate către organizațiile 

din domeniile cercetării și inovării și a 

cercetătorilor care au dovedit performanță 

în cercetare și inovare - 32%; 

6. direcționarea celei mai mari părți 

a resurselor publice spre cercetarea 

aplicată și experimentală - 26%; 

7. beneficierea organizațiilor din 

sfera cercetării și inovării de dreptul de 

risc motivat în activitate - 20%; 

8. instituționalizarea formării la 

distanță a antreprenorilor, managerilor, 

funcționarilor de stat în domeniul 

activității inovaționale – 23%. 
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După cum observăm, 50 la sută 

dintre respondenți se pronunță pentru 

consolidarea parteneriatelor între 

cercetare și mediul de afaceri prin 

intermediul finanțării preferențiale a 

proiectelor derulate în comun, iar 32% 

se propunță pentru  direcționarea 

mijloacelor financiare cu prioritate 

către organizațiile din domeniile 

cercetării și inovării și cercetătorilor 

care au dovedit performanță în 

cercetare și inovare. 

Opiniile 2, 3, 4 și 8, abordate 

coroborațional, pot fi integrate în sintagma 

îmbunătățirea calității capitalului uman, în 

special, dezvoltarea creativității15. 

În vederea stimulării creativității în 

organizații, ea trebuie să fie așteptată și 

încurajată. Pentru a obține indicatori înalți 

ai creativității colaboratorilor, trebuie să 

realizăm ca aceasta să facă parte din 

așteptările de rol. Acest deziderat, la 

rândul lui, poate fi atins prin formularea  

corespunzătoare a  scopului activității și 

includerea creativității în exigențele 

funcționale [61, p. 19]. O condiție 

indispensabilă a activității creative rezidă 

în motivație – dorința de a face ceva 

pentru satisfacția proprie, de a rezolva 

problema. Motivația puternică apare în 

situațiile în care colaboratorii sesizează 

co-participarea la activitatea companiei, 

când sunt atrași în elaborarea scopurilor, a 

soluționării problemelor și evaluării 

rezultatelor, având, în același timp, 

suficientă libertate și autonomie [61, p. 

20].  

Pe scurt: este nevoie de cultură 

organizațională puternică. Schematic, 

factorii care influențează creativitatea 

                                                           
15 Prin creativitate înțelegem procesul în cadrul 
căruia individul în comportamentul, gândirea și 
emoțiile sale este inclus în încercarea de a produce 
un rezultat creativ. 

colaboratorilor se prezintă după cum 

urmează în Figura 20: 



 

 

 

Fig. 20. Factorii care influențează creativitatea colaboratorilor 
Sursa: [61, p. 22] 

  

Evaluarea acestui concept conduce 

la concluzia conform cărea creativitatea 

este condiționată de o multitudine de 

factori, specifici pentru fiecare domeniu de 

activitate, și se dezvoltă odată cu evoluția 

acestora. 

De rând cu evaluarea celor mai 

importante aspecte ale  subsistemului de 

cercetare științifică, în studiul cantitativ s-

a efectuat și o estimare de ansamblu a 

potențialului tehnico-științific din RDN 

(Figura 21). Rezultatele obținute se 

prezintă, după cum urmează: 

1. Potențialul științifico-tehnic este 

învechit și insuficient pentru trecerea la 

modelul dezvoltării inovaționale într-o 

perioadă de 3-5 ani - 33%;  

2. Stimularea potenţialului 

științifico-tehnic existent poate să conducă 

la trecerea economiei Regiunii de 

Dezvoltare Nord  pe calea inovațională de 

dezvoltare într-o perioadă de 3-5 ani - 

30%; 

3. Potențialul științifico-tehnic este 

destul de înalt pentru realizarea 

schimbărilor calitative în Regiune în  

următorii 3 ani – 10%; 

4. În Regiunea de Dezvoltare Nord, 

efectiv, nu există condiții pentru 

activitatea inovațională a întreprinderilor 

mici și mijlocii - 8%; 

5. În Regiunea de Dezvoltare Nord, 

efectiv, nu există cererea pentru tehnologii 

inovaționale din partea businessului mare 

– 6%; 

6. Altceva / n-au răspuns - 2%. 
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Fig. 21. Evaluați nivelul potențialului științifico-tehnic din Regiunea de Dezvoltare Nord 
  

Așadar, doar 40% din respondenții 

(în cea mai mare parte manageri, 

specialiștii în domeniu) sunt optimiști în 

ceea ce privește trecerea economiei RDN 

pe cale inovațională într-o perioadă de 3-5 

ani, iar 33% consideră că potențialul 

științifico-tehnic este învechit și insuficient 

pentru trecerea la modelul dezvoltării 

inovaționale în termenii indicați, în timp 

ce  celelalte grupuri de respondenți, de 

asemenea, manifestă scepticism în ceea ce 

privește capacitatea de absorbție de către 

anumite entități a tehnologiilor 

inovaționale. 

Răspunsurile la itemul invocat 

trebuie corelate cu cele de la întrebarea 

privind evaluarea ritmului dezvoltării 

inovaționale a RDN (Figura 22). 

 

 
Fig. 22. Evaluați ritmul dezvoltării proceselor inovaționale  

în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova. 

 

Așadar, 47% din respondenți/organizații consideră că ritmul dezvoltării 

proceselor inovaționale în RDN este lent/foarte lent. Acest indice este comparabil cu 
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indicele ce reflectă pozițiia respondenților peșimiști în ceea ce priveștre trecerea 

economiei RDN pe făgașul dezvoltării inovaționale în următorii 3-5 ani. 

Metodele calitative utilizate constată, în esență, aceeași stare de lucruri: expertul 

din Incubatorul inovațional X califică ritmul dezvoltării proceselor inovaționale în RDN 

ca fiind  mediu, la fel ca și în Republica Moldova, în ansamblu, iar expertul din Parcul 

Industrial Y a insistat asupta zonei dintre lent-foarte lent, în timp ce  expertul din 

Incubatorul inovațional Z – lent, se manifestă o creștere nesemnificativă 

În acest context, este firesc răspunsul tipic cu privire calitatea sistemului 

cercetare-dezvoltare-inovare din RDN: În Regiunea de Dezvoltare Nord, efectv, nu există 

condiții pentru activitatea inovațională a întreprinderilor mici și mijlocii (Expertul din 

Incubatorul de Afaceri X). Or, după cum ne-am convins, întreprinderile mici și mijlocii 

constituie majoritatea absolută a entităților din sectorul antreprenorial). Este adevărat, 

unii experți intervievați au fost mai optimiști cu referire la evoluția acestor procese în 

următorii 3-5 ani. 

În vederea depășirii situației existente în domeniu, respondenții consideră 

necesar realizarea următoarelor acțiuni16. 

1. Crearea unei structuri speciale de marketing în vederea stimulării activității 

inovaționale – 42%; 

2. Susținerea direcțiilor prioritare de dezvoltare a științei și tehnologiilor, a 

proiectelor inovaționale de perspectivă - 38,%; 

3. Introducerea înlesnirilor fiscale  pentru întreprinderile inovaționale – 36%; 

4. Dezvoltarea infrastructurii inovaționale în regiune - 24%; 

5. Dezvoltarea sistemului de pregătire și perfecționare  a specialiștilor pentru sfera 

inovațională - 24%; 

6. Crearea unui Consiliu al experților în activitatea inovațională – 20%; 

7. Stimularea investițiilor private în modernizarea  bazei tehnologice a economiei -

13%; 

8. Îmbunătăţirea actelor reglatoare ale activității inovaționale - 6%; 

9. Implementarea unui sistem de monitorizare a potențialului inovațional din 

regiune - 8%; 

10. Propagarea activității inovaționale prin intermediul mass-media, asigurarea 

creștereii prestigiului profesiei de cercetător - 8%; 

11. Fortificarea relațiilor de comunicare virtuală ar putea fi una din cele mai sigure 

căi de promovare a inovațiilor științifice, de creștere a numărului de clienți și, 

respectiv, a veniturilor instituțiilor de cercetare științifică – 2%. 

I n procesul investigat iei empirice realizate nu a fost posibil sa  cartografiem 

integral sistemul entita t ilor din RDN, care efectueaza  cerceta ri s tiint ifice. Totus i am 

reus it sa  identifica m indicatorii, î n baza ca rora poate fi definitivata  aceasta  activitate17, în 

procesul elaborării Strategiei activității inovaționale în RDN. 

- număru și distribuirea publicațiilor științifice pe domenii; 
                                                           
16 Întrebarea la care cei chestionați au fost rugați să răspundă sună astfel: Evaluați necesitatea și factorii-
cheie ai dezvoltării  potențialului tehnico-științific și inovațional al Regiunii de Dezvoltare Nord (î ncercuit i 
pa na  la 3 variante de ra spuns)”. 
17 Adaptat, după HOLLANDERS Hugo, STANIONYTE Lina. Mapping and identification of the regional 
potential of the Republic of Moldova [on-line]. 
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- numărul de cercetători pe domenii; 

- ponderea deținătorilor titlului de doctor pe domenii; 

- numărul de elevi și absolvenți din învățământul profesional secundar; 

- numărul de elevi și de absolvenți din învățământul postsecundar; 

- numărul de elevi și de absolvenți din învățământul terțiar; 

- numărul instituțiilor de învățământ; 

- numărul instituțiilor de învățământ superior și specializările existente.18 

În ceea ce privește activitatea de inovare propriu-zisă, concepută din 

perspectivă regională, este de neprețuit primul studiu statistic realizat pe o 

perioadă de 2 ani (2015-2016), publicat în data de 18 ianuarie 2018 [25], invocat 

anterior. 

 

După cum era de așteptat, 

cea mai mare parte a 

întreprinderilor inovaționale era 

concentrată în capitală (Figura 23). 

Astfel, în 2015-2016 în municipiul 

Chișinău au desfășurat activitate de 

inovare 393 întreprinderi (58% din 

total întreprinderi inovatoare), în 

Regiunea de Dezvoltare Nord – 

109 întreprinderi (16%), 

Regiunea de Dezvoltare Centru – 

104 întreprinderi (15%), Regiunea 

de Dezvoltare Sud - 44 

întreprinderi (7%), UTA Găgăuzia - 

23 întreprinderi (3%). 

 
Fig. 23. Structura întreprinderilor inovatoare pe 

regiuni de dezvoltare 

 

 

                                                           
18 Unii indicatori sunt concretizați în Anexa 5. 



 

Din numărul total de întreprinderi 

inovatoare, 418 întreprinderi (62%) sunt 

întreprinderi mici cu 10-49 salariați; 191 

de întreprinderi (28%) sunt întreprinderi 

mijlocii cu 50-249 salariați; 64 de 

întreprinderi (10%) sunt întreprinderi 

mari, cu numărul de salariați 250 și peste. 

Astfel, numărul total de întreprinderi mici 

și mijlocii (ÎMM) cu activitatea de inovare 

a alcătuit 609 întreprinderi sau 90% din 

numărul total de întreprinderi inovatoare 

[25]. 

După cum este ușor de observat, în 

RDN sunt concentrate 16% din 

întreprinderile inovatoare (poziția a doua, 

după mun. Chișinău). La acest indiciu, RDN 

depășește ușor (cu 1%) Regiunea de 

Dezvoltare Centru. 

Activitatea inovațională în funcție 

de numărul de angajați se prezintă coform 

Tabelului 14 astfel: 

 

 
Tabelul 14.  

Numărul de întreprinderi inovatoare pe clase de mărimi și regiuni de dezvoltare, 2015-2016 

 
Total 

din care, pe regiuni de dezvoltare: 
Mun. Chișinău Nord Centru Sud UTA Găgăuzia 

Total 673 393 109 104 44 23 
10-49 salariați 418 270 53 65 18 12 
50-249 salariați 191 87 39 33 22 10 
250 și peste salariați 64 36 17 6 4 1 
Industrie - total 363 159 78 77 33 16 
10-49 salariați 186 95 31 46 8 6 
50-249 salariați 133 46 32 25 21 9 
250 și peste salariați 44 18 15 6 4 1 
Servicii – total 310 235 31 27 10 7 
10-49 salariați 232 176 22 19 9 6 
50-249 salariați 58 41 7 8 1 1 
250 și peste salariați 20 18 2  -  -  - 

Sursa: [25] 

 

Așadar, per ansamblu, activitatea 

inovațională în RDN rămâne categoric în 

urma mun. Chișinău, dar depășește ușor 

celelalte regiuni. 

În acest context, apare întrebarea 

dacă datele obținute în cercetarea 

sociologică efectuată în RDN pe un 

eșantion de 256 de întreprinderi pot fi 

comparate cu rezultatele furnizate de 

cercetarea statistică realizată de BNS.  

Trebuie să remarcăm faptul că 

Metodologia studiului realizat de Biroul 

Național de Statistică19 nu coincide cu 

metodologia studiului efectuat în RDN. 

Relevăm câteva doesebiri care fac aproape 

imposibilă compararea rezultatelor 

                                                           
19 Vezi detaliat Anexa 1. 

obținute: studiul BNS a fost realizat în 

cadrul întreprinderilor din industrie și 

servicii, cercetarea a exclus întreprinderile 

cu activitățile: agricultura, administrația 

publică, învățământul, sănătatea și 

asistența socială, activități de recreere și 

de agrement, alte activități de servicii, 

activități ale gospodăriilor private și 

activități ale organizațiilor și organismelor 

extrateritoriale. În cercetarea regională, 

aceste entități au fost luate în calcul 

(reieșind din obiectivele formulate la 

solicitatea beneficiarului) (de ex., entitățile 

din agricultură au constituit 17% din 

eșantionul cercetării); cercetarea statistică 

a luat în calcul întreprinderi cu 10 salariați 

și peste, în timp ce în cercetarea efectuată 

în RDN au fost incluse și entitățile care 
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aveau de la1 până la 10 angajați (aceste 

structuri au constituit 33%  din eșantion) 

etc. 

În contextul evidențierii acestor 

diferențe metodologice, relevăm 

importanța colosală a datelor statistice de 

pionerat, care vor fi luate în considerare în 

procesul elaborării specializării inteligente 

regionale, dar și la calcularea 

eșantioanelor noilor cercetări, în procesul 

elaborării Strategiei dezvoltării 

inovaționale a RDN etc. 

Date foarte interesante din punct 

de vedere al activității inovaționale 

regionale au fost colectate în cadrul 

cercetării realizate de Comisia 

Europeană20.  

Însă și în acest caz trebuie să 

evidențiem unele particularități ale 

metodologiei cercetării: 58,6% din 

companiile incluse în eșantion sunt 

amplasate în Regiunea Centru și doar 

21,4% - în RDN ( a se vedea Tabelul 15): 

                                                           
20 Adaptat, după HOLLANDERS Hugo, STANIONYTE 
Lina. Mapping and identification of the regional 
potential of the Republic of Moldova [on-line]. 



 

Tabelul 15  
Characteristics of Surveyed firms/ Caracteristicile firmelor cercetate 

Sector / Sector 
  

Firm size / 
Mărimea firmei 

  

Location / 
Localizare 

  Manufacturing /  
Producție 110 30.6% 

Small / Mic (5-
19) 213 59.2% Central / Centru 211 58.6% 

Retail /  
Cu amanuntul 133 36.9% 

Medium / Mediu 
(20-99) 113 31.4% North / Nord 77 21.4% 

Other services /  
Alte servicii 117 32.5% 

Large / Mare 
(100+) 34 9.4% South / Sud 51 14.2% 

      

South-East / Sud-
Est 21 5.8% 

Total 360 
 

Total 360 
 

Total 360 
 Sursa: [35] 

 

Referitor la activitatea inovațională 

din perspectivă regională, sunt relevante 

datele din tabelul de mai jos:  
Tabelul 16  

Innovation activities: relative performance of Moldova at sub-national level / Activități de inovare: 

Performanța relativă a Republicii Moldova la nivel subnațional 

Indicator Moldova 
Central / 
Centru 

North / 
Nord 

South / 
Sud 

South-
East / 
Sud-Est 

Percent of firms that introduced a new 
product/service /  
Procentajul firmelor care au introdus un 
nou produs / serviciu 

27.7 26.4 32.6 22.1 66.7 

Percent of firms whose new product 
/service is also new to the main market /  
Procentajul firmelor a căror produse / 
servicii noi sunt noi și pentru piața 
principală 

78.0 77.8 77.6 69.6 100 

Percent of firms that introduced a 
process innovation /  
Procentajul firmelor care au introdus o 
inovație de proces 

27.2 26 31.2 23.3 75.7 

Percent of firms that spend on R&D / 
Procentajul firmelor care cheltuiesc 
pentru cercetare și dezvoltare 

9.9 10.3 10.6 2.8 9.9 

Percent of firms using technology 
licensed from foreign companies 
(manufacturing firms only) / Procentajul 
firmelor care utilizează tehnologii 
licențiate de la companii străine (numai 
firmele de producție) 

19.3 15.3 40.8 2.3 45 

Sursa: Sondaje pe Întreprinderi (http://www.enterprisesurveys.org), Banca Mondială, apud: [35]. 

 

După cum rezultă din datele 

invocate, RDN la indicatorul ponderea 

firmelor care au introdus un nou 

produs/serviciu (32,6%) se plasează pe 

poziția a doua (după companiile din Sud-

est); la indicatorul Inovare de proces – 

aceeași poziție; după ponderea firmelor 

care utilizează tehnologii licențiate de la 

companii străine (40,8%) – de asemenea, 

poziția a doua, dar cu mult peste media 

generală a țării. De aci concluzia conform 

căreia una din particularitățile activității 

inovaționale a firmelor din RDN o 

constituie ponderea înaltă a inovațiilor 

cumpărate de la companiile străine. 
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Chiar dacă cele două studii se 

deosebesc  din punct de vedere al 

obiectivelor urmărite și al metodologiei 

utilizate, datele obținute sunt comparabile 

din perspectiva activității inovaționale 

regionale. 

Invocăm și datele generice referitor 

la aplicarea patentelor pe regiuni în 

Tabelul 17: 

 
Tabelul 17  

Patent applications by region / Aplicații de patente pe regiuni 

 National inventors 

/ Inventatori 

naționali 

% - share /  

% - cota parte 

National 

applications / 

Aplicații naționale 

% - share /  

%-cota parte 

Chişinău 3872 85.5% 1685 83.3% 

North / Nord 205 4.5% 131 6.5% 

Centre / Centru 334 7.4% 139 6.9% 

South / Sud 79 1.7% 40 2.0% 

Găgăuzia / 

Găgăuzia 

39 0.9% 27 1.3% 

Total 4529  2022  

Sursa: Numerele sunt numere agregate pentru mai mulți ani, dar acești ani nu sunt specificați, apud: 
[35]. 

 

Așadar, la capitolul implementarea 

patentelor, Regiunea de Dezvoltare Nord 

este ușor depășită de Regiunea Centru 

(rămânând categoric în urma Chișinăului), 

dar, așa cum am specificat anterior, în RDN 

este mult mai înalt indicatorul cu privre la 

importul tehnologiilor inovaționale de la 

firmele străine. 

După determinarea ponderii și 

locului RDN în activitatea inovațională în 

comparație cu alte regiuni ale țării, 

evidențiem faptul că în cadrul investigației 

efectuate în RDN, am identificat tipurile 

activităților inovaționale care se utilizau la 

întreprinderi (a fost posibil răspuns 

multiplu) (Figura 24): 

1. inovații de produs – 59%; 

2. inovații de proces – 36%; 

3. inovații de marketing – 33%; 

4. inovații organizaționale – 24%; 

5. inovații financiare – 6%. 

 
Fig. 24. Tipurile activităților inovaționale care se utilizau la întreprinderi. 
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În ceea ce privește variabilele ce au 

influențat ponderea tipurilor de inovații, 

remarcăm Forma de proprietate. Astfel, 

organizațiile cu capital privat național, 

care au constituit 50 la sută din eșantion 

au generat cca. 70% din inovațiile de 

marketing și 65 la sută din  inovațiile de 

produs, în timp ce organizațiile cu forma 

de proprietate publică, care au constituit 

20% din eșantion  au dezvoltat doar 10% 

din inovațiile de marketing și 12,4% 

inovații de produs. Concluzia este una 

evidentă: organizațiile  cu forma publică 

de  proprietate sunt mai inerte în 

activitatea inovațională.    

În funcție de domeniul de 

activitate, remarcăm ponderea înaltă 

(aproape 60 la sută) a inovațiilor 

organizaționale realizate de către 

organizațiile din sfera serviciilor, care au 

constituit 40% din eșantion. Organizațiile 

din domeniul industriei care au constituit 

23% din eșantion au dezvoltat cca 28% 

din inovațiile de produs și 28%  din 

inovațiile de proces. 

 

La întrebarea Cine a 

dezvoltat aceste inovații? 

(Figura 25), au fost 

obținute următoarele 

răspunsuri: 

 

 
Fig. 25. Cine a dezvoltat aceste inovații? 

 

 

Datele obținute corespund 

standardelor din dimeniul activității 

inovaționale. Or, aproape jumătate din 

ideile de produse noi provin din interiorul 

companiei, iar circa 28% - de la clienți. 

Studiile de specialitate confirmă că 30% 

dintre ideile de produse noi provin din 

analiza produselor concurente, Astfel, 

când a proiectat modelul de succes Taurus, 

firma Ford a analizat în mod detaliat mai 

mult de 50 de modele concurente, căutând 

aspecte pe care să le copieze sau să le 

îmbunătățească. [28, p. 44, 45] 

În ce privește variabila numărul de 

angajați în  organizație, constatăm că 

entitățile cu un număr de angajați mai 

mult de 50, care au constituit 39% din 

eșantion, desfășoară o activitate 

inovațională mai intensă: 55% din 

inovațiile de proces, 42% din inovațiile de 

produs, 58% din inovațiile organizaționale 

și 38% din inovațiile financiare. 

 

1. În 
principal, 

întreprindere
a Dvs. sau 
grupul de 

întreprinderi 
51% 2. În principal, 

întreprinderea 

Dvs. împreună 

cu alte 

întreprinderi 

sau instituții 

32% 

3. În 
principal, alte 
întreprinderi 
sau instituții 

17% 
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În contextul rezultatelor cercetării 

cantitative, putem conchide că în RDN 

există un potențial inovațional care, fiind 

amplificat, poate conduce la modernizarea 

Regiunii. 

Pornind de la acest adevăr, în 

investigația empirică, ne-am străduit să 

determinăm în ce măsură concurența și 

piața stimulează activitatea inovațională a 

companiilor din RDN (Figura 26). 

 
Fig. 26. În ce măsură piața pe care este 

prezentă firma Dvs. stimulează inovațiile 

 
După cum este ușor de observat, 

63% din reprezentanții companiilor au 
optat pentru poziile deloc/în mică măsură.  

 
Aproximativ, 

același indice a fost 

obținut și în cazul 

analizei variabilei 

competiția care 

există pe piaţa în 

care firma este 

prezentă stimulează 

inovaţia (Figura 27). 
 

Fig. 27. În ce măsură competiția care există pe piața în care firma Dvs. 
este prezentă stimulează inovația? 

 
Concepuți, per ansamblu, indicii 

menționați confirmă existența unor 

probleme în ceea ce privește funcționarea 

mecanismelor de piață (concurență 

neloială, colaborarea nesatisfăcătoare cu 

întreprinderile mici și mijlocii în 

promovarea inovațiilor (38% din 

respondenți), insuficiența managerilor 

experimentați în managementul inovației 

(43%); procesul de migrație a 

specialiștilor etc. 

Atunci când abordăm fenomenul 

complex al activității inovaționale, 

inevitabil trebuie să medităm atât asupra 

riscurilor aferente acesteia, cât și asupra 

efectelor referitoare la randamentul 

activității organizațiilor inovatoare. 

1. În 

mare 

măsură 

37% 

2. În 

mică 

măsură 

46% 

3. Deloc 
17% 

1. În mare 

măsură 

41% 

2. În mică 

măsură 

46% 

3. Deloc 
13% 



 

Prin intermediul unui 

set de itemi, am estimat 

ponderea riscurilor în 

procesul inovațional, dar și 

disponibilitatea firmelor de a 

și le asuma (Figura 28). 

Astfel, inovațiile 

introduse de întreprinderi au 

presupus asumarea unor 

riscuri într-o măsură foarte 

mare (11%), mare (34%) și 

scăzut (55%). Este de 

remarcat, capacitatea 

întreprinderilor de a reduce 

riscurile potențiale. 

 
Fig. 28. În ce măsură întreprinderea/firma Dvs. a avut 

posibilități de a reduce riscul? 

 

Pe fundalul acestor date, sunt 

previzibili indicii acceptabilității 

întreprinderilor de a începe o nouă afacere 

cu risc ridicat: 

1. foarte mare - 9%; 

2. mare - 38%; 

3. scăzut - 53%. 

În ceea ce privește impactul 

activității inovaționale asupra ritmului de 

creștere a afacerii, remarcăm următoarele 

rezultate: 

Ritmul de creștere a afacerii firmei 

ca urmare a activităților inovative este: 

1. potrivit - 51,56%; 

2. rapid - 20,7%; 

3. foarte rapid - 6,64%; 

4. lent - 17,96%. 

În acest context, evidențiem faptul 

că inovația reprezintă unica metodă sigură 

de menținere a sustenabilității și de 

sporire a  competivității, constituind o 

condiție esențială în obținerea succesului 

companiilor. Un produs sau serviciu cu 

grad sporit de inovare se bucură de o 

cerere cu 60% mai mare pe piață decât 

cele cu caracteristici similare, însă uzate 

moral [28, p. 44]. 

Un element important al 

activității inovaționale îl constituie 

tehnologiile IT. 

Indicatorii de bază ai dezvoltării 

tehnologiilor informaționale la 

întreprinderi (Tabelul 18) se 

caracterizează printr-o evoluție pozitivă 

înaltă, în special, aproape de două ori au 

crescut cheltuielile persoanelor juridice 

pentru tehnologiile informaționale, 

numărul de calculatoare personale (PC) cu 

acces la Internet (2010-2015).

 

 

 

 

 

 

 

 

9% 

47% 

44% 

1. foarte  mare 2. mare 3. scăzut
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Tabelul 18. 

Indicatori-cheie ai dezvoltării IT în cadrul întreprinderilor 

 
Sursa: [36, p. 14]. 

 

Datele invocate confirmă faptul că 

după cota parte a persoanelor juridice 

care au pagini web în raport cu numărul 

întreprinderilor, Regiunea de Dezvoltare 

Nord este întrecută doar de mun. Chișinău.  

În procesul investigației cantitative, 

am colectat informații despre principalele 

manifestări ale utilizării tehnologiilor 

informaționale (au fost posibile răspunsuri 

multiple) (Figura 29). Iată cum se prezenta 

situația la acest capitol: internet - 79%; 

documente electronice - 60%; baze de 

date specializate - 47%; rețele locale - 

36%; conferințe video - 22%; intranet - 

9%. 

 

 
Fig. 29. Principalele manifestări ale utilizării tehnologiilor informaționale. 

 

Managerii întreprinderilor 

sesizează necesitatea intensificării 

utilizării IT în activitatea profesională. 

Astfel, la întrebarea Care sunt, în opinia 

Dvs. cele mai necesare activități 

inovaționale în Regiunea de Dezvoltare 

Nord?, tehnologiile inovaționale 

informaționale au fost plasate pe poziția a 

patra. 

În același timp, interviul focusat 

realizat cu specialiștii din domeniul IT ne 

conduce la concluzia că invențiile și 

produsele structurilor IT din RDN nu prea 

sunt solicitate de agenții economici din 

154 

202 

23 

92 
121 

55 

5 2 
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regiune. În consecință, firmele respective 

se orientează, preponderent, spre agenții 

economici de peste hotare.  

Nu punem la îndoială necesitatea 

afirmării firmelor din domeniul IT pe piața 

externă21, dar trebuie să identificăm soluții 

vizând valorificarea produselor acestora și 

de către organizațiile din RDN. În 

asemenea situații, după cum se subliniază 

în literatura de specialitate, statul trebuie 

să depășească această contradicție prin 

intermediul unor noi forme de 

reglementare a relațiilor economice [60, p. 

117, 118]. 

                                                           
21 O economie națională autarhică, în procesul 
globalizării, este inefectivă. 



 

 

După estimarea unor 

componente ale sistemului 

regional de inovare (SRI), 

ne-am străduit să 

identificăm și punctul de 

vedere al respondenților 

asupra ritmului de 

dezvoltare a proceselor 

inovaționale în Regiune 

(Figura 31). Opiniile 

respondenților (manageri 

superiori, manageri de rang 

mediu, specialiști de 

calificare înaltă și medie) se 

prezintă, după cum 

urmează. 

 
Fig. 30. Evaluați ritmul dezvoltării proceselor inovaționale în 

Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova. 

 

Abordarea coroborativă a opiniei 

destul de înalt, se manifestă tendința 

pozitivă de creștere (15%) și a opiniei 

mediu, la fel ca în Republica Moldova, în 

ansamblu (33%), ne permire să afirmăm 

că cea mai mare parte a managerilor și 

specialiștilor din Regiunea de Dezvoltare 

Nord au identificat adecvat ritmul 

dezvoltării proceselor inovaționale în 

comparație cu celelalte regiuni ale țării. 

În același timp, nu este de neglijat 

poziția respondenților care au optat 

pentru pozițiile lent/foarte lent 

(31%/16%).  

Din perspectivă sociologică, dar și 

prin prisma elaborării Strategiei 

dezvoltării inovaționale a RDN, este 

important să identificăm factorii frenatori 

ai procesului inovațional din RDN.   

Respondenții au listat obstacolele în calea 

dezvoltării inovaționale (au avut 

posibilitatea să identifice până la 3 factori)  

Factorii respectivi au fost divizați în 

2 categorii: 

a. factori interni; 

b. factori externi. 

Respondenții au listat factorii 

interni în felul următor: 

1. insuficiența mijloacelor proprii – 

50%; 

2. insuficiența informațiilor despre 

noile tehnologii care pot fi 

implementate - 27%; 

3. nivelul insuficient de calificare a 

specialiștilor – 25%; 

4. sistemul ineficient de stimulare a 

activității inovaționale – 25%; 

5. dificultăți în identificarea 

potențialilor investitori în 

proiectele inovaționale - 24%; 

6. nivelul subdezvoltat al 

legăturilor științifice cu alte 

firme, universități, centre de 

cercetare științifică etc., lipsa 

informațiilor despre cercetările 

pe care le desfășoară aceste 

structuri - 20%; 

7. insuficiența ideilor pentru 

inovare - 14%; 

8. nu există nicio piedică în 

activitatea inovațională - 7%. 

Factorii externi au fost listați 

astfel: 

1. Destul de 

înalt, se 

manifestă 

tendința 

pozitivă de 

creștere    

15% 
2. Lent, se 

manifestă o 

creștere 

nesemnificati

vă   

31% 

3. Foarte lent  

16% 

4. Mediu, 

la fel ca în 

Republica 

Moldova, 

în 

ansamblu  

33% 

5. Altceva 

0% 6. Îmi vine 

greu să 

răspund. 

5% 
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1. susținerea financiară insuficientă 

din partea statului - 52%; 

2. costul înalt al surselor 

împrumutate pentru 

introducerea tehnologiilor 

inovaționale - 36%; 

3. riscul de a nu acoperi investițiile 

inovaționale - 35%; 

4. lipsa unei abordări sistemice a 

activității de inovare în general și 

a managementului acesteia la 

toate etapele ciclului de viață al 

produselor inovative de la 

nașterea ideii inovatoare până la 

obținerea profitului din inovare, 

în particular - 24%; 

5. înlesnirile fiscale modeste – 23%; 

6. condiții insuficient de 

avantajoase pentru a lua credite 

în scopuri inovaționale - 17%; 

7. imperfeciunea actelor normative 

care reglementează activitatea 

inovațională - 12%; 

8. cheltuielile financiare pentru 

protecția proprietății intelectuale 

- 13%; 

9. susținerea metodică insuficientă 

– 7%; 

10. susținerea organizațională 

insuficientă - 4%; 

11. susținerea informațională 

insuficientă – 4%. 

Pentru a identifica direcțiile 

principale în vederea intensificării 

activității inovaționale, este necesar să 

coroborăm primele trei poziții din 

sistemul factorilor externi cu pozițile 1, 4, 

și 5 din lista factorilor interni. Concluzie 

este evidentă: statul trebuie să motiveze 

adecvat activitatea inovațională a 

organizațiilor. Or, investigația empirică 

realizată demonstrează că doar 16% din 

întreprinderile incluse în eșantion primesc 

comenzi de la guvern ce se referă la 

produse legate de tehnologii inovative, iar 

introducerea inovațiilor la întreprinderi 

este însoțită de riscuri într-o măsură 

mare/foarte mare (11%/34%). 

Din perspectiva elaborării viitoarei 

Strategii a dezvoltării inovaționale a RDN 

este important să cunoaștem și cele mai 

dificile faze/elemente componente ale 

sistemului activității inovaționale:  

1. etapa elaborării produsului 

(45%); 

2. certificarea produsului (29%); 

3. etapa genezei ideii despre noul 

produs (27%); 

4. apariția pentru prima dată pe 

piață a produsului (26%); 

5. experimentarea produsului 

(24%).  

Identificarea acestor factori trebuie 

să conducă la căutarea metodelor de 

facilitare a ciclului activității inovaționale. 

O serie de itemi din cercetarea 

empirică au fost utilizați pentru a estima 

calitatea managementului proceselor 

inovaționale și a identifica acțiunile 

prioritare ce trebuie întreprinse pentru a 

îmbunătăți acest component important al 

sistemului cercetare-dezvoltare-inovare. 
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Astfel, la întrebarea „În ce 

măsură firma Dvs. are manageri bine 

experimentați în managementul 

inovației?” (Figura 31), au fost 

obținute următoarele răspunsuri: 

1. în măsură suficientă – 57%; 

2. în măsură insuficientă - 

29%; 

3. deloc – 14%. 

 

Fig. 31. În ce măsură firma Dvs. are manageri bine 

experimentați în managementul inovației? 

 

Este de reținut faptul că 43% 

respondenți (în cea mai mare parte 

manageri!) au recunoscut existența acestei 

probleme. 

În procesul investigației au fost 

estimate și cele mai importante 

dimensiuni ale activității manageriale din 

cadrul sistemului cercetare-dezvoltare-

inovare. Astfel, activitatea vizând 

managementul stimulării activității de 

cercetare în cadrul firmei a fost evaluată, 

după cum urmează: 

1. bună – 28%; 

2. potrivită – 53%, 

3. rea - 20%. 

Activitatea vizând managementul 

organizării inovative a muncii: 

1. bună - 33%; 

2. potrivită - 57%; 

3. rea - 11%. 

Activitatea privind  managementul 

relațiilor cu alte firme sau institute a fost 

estimată în felul următor: 

1. bună - 38%; 

2. potrivită - 46%; 

3. rea – 11%. 

În fine, activitatea privind 

introducerea de noi metode de realizare a 

bunurilor și serviciilor: 

1. bună - 39%; 

2. potrivită - 49%; 

3. rea - 7%. 

Datele invocate demonstrează 

necesitatea consolidării competențelor 

manageriale ale activității inovaționale 

atât din perspectiva firmelor, cât și din 

perspectiva abordării regionale. Nu este 

deloc întâmplător faptul că respondenții 

au susținut ideea formării continue prin 

intermediul cursului/modulului 

Activitatea antreprenorială: managementul 

inovațiilor. 

După cum s-a menționat, o variabilă 

importantă a activității inovaționale o 

constituie calitatea capitalului uman. În 

procesul de modernizare a societății, 

activității inovaționale contează nu atât 

numărul populației, cât calitatea 

capitalului uman, susținerea nivelului 

instructiv-educativ al populației și a unei 

înalte culturii de afaceri inovaționale. 

În acest context, sunt utile datele 

comparative privind potențialul 

educațional al Regiunii de Dezvoltare 

Nord22: 

                                                           
22 Pentru detalii, vedeți Anexa 5. 

1. În 

măsură 

suficientă 

57% 

2. În 

măsură 

insuficientă 

29% 

3. Deloc 
14% 



 

Tabelul 19. 

Statistica resurselor umane pe regiuni de dezvoltare 

 
Sursa: [36, p. 13] 

 

Chiar dacă, din punct de vedere 

statistic, potențialul uman al RDN este 

impresionat, cercetările recente 

demonstrează că, după locul amplasării, au 

fost mai tare afectate din cauza deficitului 

de lucrători întreprinderile din afara 

Chișinăului (52%), comparativ cu cele din 

capitală (44%) [30, p. 44].  

Carențe serioase în ceea ce privește 

calitatea capitalului uman au fost 

demonstrate și în studiul cantitativ din 

decembrie 2017. Astfel, potențialul de 

creativitate și competențele 

antreprenoriale ale populației din 

Regiunea de Dezvoltare Nord sunt 

prezentate în Figura 32. 

 
Fig. 32. Potențialul de creativitate și competențele antreprenoriale ale populației din RDN. 

 

Prin urmare, doar 48% din 

respondenți consideră potențialul de 

creativitate și competențele 

antreprenoriale ale populației ca fiind 

mijlocii și înalte. Dar și în aceste condiții, 

potențialul existent nu este 

valorificat/utilizat adecvat. Or, o parte 

semnificativă din organizații (60%) au 

avut dificultăți în recrutarea personalului. 

În consecință, 41% din organizații sunt 

nevoite să investească mijloace 

suplimentare în formarea angajaților. 
 

1. Înalt 

11% 

2. Mijlociu 

37% 3. Mai 

degrabă 

mijlociu 

decât jos  

20% 

4. Așa și așa 

17% 

5. Mai degrabă 

jos decât 

mijlociu 

10% 

6. Jos 

3% 

7. Foarte jos 

2% 
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Fig. 33. Întreprinderea Dvs. dispune de buget pentru instruire? 

 

Trebuie să remarcăm faptul că 

acest indiciu este influențat foarte 

puternic de mărimea 

întreprinderii/organizației. 

Întreprinderile mici și mijlocii nu prea 

dispun de resurse pentru formare 

continuă a personalului (Figura 33). 

Direcțiile principale de activitate în 

vederea dezvoltării creativității și 

competențelor populației din RDN au fost 

listate, după cum urmează (respondent ii 

au fost rugat i sa  evident ieze pa na  la 4 

variante de ra spuns):  

1. Promovarea parteneriatului între 

organizațiile din domeniile cercetării 

și inovării, sistemul educațional și 

mediul de afaceri şi finanţarea 

preferențială a proiectelor derulate 

în comun va avea drept efect 

îmbunătățirea activității inovaționale 

- 50%;  

2. Introducerea î n programa s colara  a 

obiectului de studiu Bazele 

dezvoltării gândirii antreprenoriale - 

39%; 

3. Direcționarea mijloacelor financiare 

cu prioritate către organizațiile din 

domeniile cercetării și inovării şi 

cercetătorilor care au dovedit 

performanță în cercetare și inovare 

va avea un impact pozitiv asupra 

activității inovaționale - 35%; 

4. Formarea continua  a cadrelor prin 

intermediul cursului/modulului 

„Activitatea antreprenoriala : 

managementul inovat iilor” - 32%;  

5. Introducerea î n curricula 

universitara  a programelor cu privire 

la dezvoltarea profunda  a 

creativita t ii s i potent ialului 

antreprenorial al omului - 31%; 

6. Direcționarea celei mai mari părți a 

resurselor publice spre cercetarea 

aplicată și experimentală/de 

dezvoltare - 28%; 

7. Beneficierea organizaţiei din 

domeniile cercetării și inovării de 

dreptul la risc motivat în activitatea 

din sfera cercetării şi inovării, ceea 

ce va îmbunătăți rezultatele obținute 

- 24%; 

8. Institut ionalizarea forma rii la 

distant a  a antreprenorilor, 

managerilor, funct ionarilor de stat î n 

domeniul activita t ii inovat ionale - 

23%. 

 

1. Da 

41% 

2. Nu 

49% 

3. Nu știu 

10% 



 

Este de 

ret inut faptul ca  

respondent ii au 

insistat asupra 

necesității 

promovării 

parteneriatului între 

organizațiile din 

domeniile cercetării 

și inovării, 

sistemului 

educațional și 

mediul de afaceri şi 

finanţarea 

preferențială a 

proiectelor derulate 

în comun. Aceste 

direcții de activitate 

au fost confirmate și 

în interviurile 

focusate și 

individuale. 

 
Fig. 34. Care sunt, în opinia Dvs., principalele direcții de activitate în 

vederea dezvoltării  creativității și a potențialului antreprenorial al resurselor 

de muncă din RDN? 

 

O direcție importantă vizând 

amplificarea activității inovaționale o 

constituie instituționalizarea dezvoltarea 

clusterelor. 

Lucrările de specialitate pun în 

evidenţă avantajul competitiv sustenabil 

în implementaresa clusterilor inovative la 

nivelul regiunilor. În acest context, 

remarcăm importanţa identificării 

potenţialului de dezvoltare a clusterilor, în 

funcţie de indicatorii variabilele 

principale, ce influenţează eficacitatea 

acestei structuri, din perspectiva Regiunii 

de Dezvoltare Nord (Figura 35). 
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Fig. 35. Model vizând creșterea potențialului inovațional în baza clusterizării ramurilor și 

sectoarelor economiei regionale  
Sursa: [63, p. 31] 

 

Factorii care ap putea permite 

aderarea companiilor la activitatea 

clusterială sunt următorii: 

a. facilitarea accesului la 

resursele clusterului 

(informaţii, experienţă, 

expertiză, finanţate etc.); 

b. aducerea pe piaţă a inovaţiilor 

de către membrii clusterului; 

c. oportunităţi de colaborare cu 

alte structuri  din cadrul 

clusterului; 

d. creşterea competitivităţii şi a 

performanţei organizaţiei ca 

membru al clusterului [33]. 

Din această perspectivă, sunt de 

nepreţuit concluziile la care au ajuns 

autorii studiului Mapping of economic, 

innovative and scientific potential in the 

Republic of Moldova [35] (Figura 36). 
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„specializarea inteligentă” a regiunilor  

Identificarea actorilor inovațional activi și a 
„polilor” de creștere în regiuni 

Elaborarea programelor cu efect asupra 
„polilor” de creștere în regiuni 

Identificarea „protoclustere-lor” în domenii 
de specializare a regiunilor și elaborarea 

programelor de stimulare a dezvoltării lor 

Implicarea întreprinderilor din 
același domeniu orientate la export 

(specializare regională) 

Implicarea organizațiilor interprofesionale – 
stakeholder-lor regionali (autoritatea 

publică, sectorul privat, știința și educația) 

Integrarea interregională 

Activarea schimbărilor structurale în economia regiunilor 
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Fig. 36. Domenii prioritare preliminare: Nord 
Sursa: [35] 

 

Industrii 

Agricultura și prelucrarea 

produselor alimentare: Producția 

agricolă și animalieră, vânătoarea și 

serviciile conexe, Cultivarea culturilor  

non-perene (anuale), Fabricarea de 

produse alimentare (Fabricarea uleiurilor 

și a grăsimilor vegetale și animale, 

produse lactate, alte produse alimentare). 

Publicații internaționale în 

domeniile Agricultură și științe biologice; 

Brevete internaționale în Chimia 

produselor alimentare; 

Brevete naționale pentru vin, 

produse alimentare, plantare. 

- Ciment, var și tencuieli; 

- Echipament electric; 

- Cablaje și dispozitive de cablaj; 

- Furnizarea de energie electrică, 

gaz, abur și aer condiționat. 

 

Clustere 

- Confecţii (îmbrăcăminte); 

- Echipament electric și de 

iluminat; 

- Prelucrarea și fabricarea 

alimentelor. 

 

Industrii Emergente 

Tehnologii mobile (traducerea ne 

aparține – Gh. Neagu). 

 

Referitor la experiența 

achiziționată în dezvoltarea clusterelor, 

studiul a demonstart că suntem în faza 

incipientă a acestui proces complex. Doar 

25% din reprezentanții organizațiilor 

intervievate au afirmat că participă la 

rețele de cooperare, clustere:  

„În ce măsură firma Dvs. are 

posibilitatea de a intra în rețelele de 

cooperare, clustere etc.?” (Figura 37). 

(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, 
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universităţi şi alte organizaţii, a căror 

activitate este concentrată pe inovare, iar 

cooperarea lor permite de a 

spori  avantajele competitive ale 

întreprinderilor).  

 

 
 

Fig. 37. În ce măsură firma Dvs. are posibilitatea de a intra în rețelele de cooperare, clustere etc.? 

 

Astfel, USARB face parte din 

clusterul ELCHIM Moldova, la activitatea 

căruia își dau concursul și următoarele 

entități:  Universitatea de Stat din 

Moldova, Universitatea Tehnică a 

Moldovei, Universitatea din Tiraspol, 

Institutul de Inginerie Electronică și 

Institutul de Fizică Aplicată al AȘM, Firma 

Topaz, Institutul Ramural de Cercetări 

ELIRI, structură ce are în calitate de 

obiectiv major pregătirea specialiștilor 

prin doctorat. În martie 2017, USARB a 

devenit parte componentă a Clusterului 

Eneregiei din Biomasă,  constituit pentru a 

promova dezvoltarea sectorului energiei 

din biomasă prin advocacy, cercetare, 

cooperare internațională. Clusterul 

întrunește companii private, autorități 

publice, instituții de cercetare, universități, 

asociații active în sectorul energiei verzi, 

dar și Agențiile de dezvoltare Regională 

(Nord, centru, Sud). Proiectul este finanțat 

de UE și implementat de PNUD. 

Cercetarea la care ne-am referit mai 

sus, a formulat și o serie de concluzii 

prețioase referitor la perspectivele și 

raționalitatea dezvoltarii clusterilor în 

RDN. 

În calitate de prim pas ar putea fi 

creată platforma online Observatorul 

Regional al Clusterelor, care ar conține 

informații despre clusterele existente și 

politicile regionale în domeniu (creat după 

modelul Observatorului European al 

Clusterelor, lansat în 2007). 

În ceea ce privește comunitățile și 

orașele creativ-inteligente (ex., în mun. 

Bălți), investigația ce urmează a fi realizată 

trebuie să estimeze 5 piloni ai 

prosperității: 

a. productivitatea economică; 

b. infrastructura; 

c. calitatea vieții; 

d. egalitatea de șanse, toleranța și 

integritatea minorităților; 

d. mediul înconjurător [35]. 

 

 

1. Nu există 

asemenea 

forme 

43% 2. Există, 

dar sunt 

greu 

accesibile 

32% 

3. Există și 

firma le 

folosește 

25% 



 

7. Concluzii și recomandări 

 

Instituțiil publice de cercetare din 

RDN, chiar dacă au și  unele succese 

remarcabile, recunoscute și pe plan 

internațional,  nu sunt orientate în 

suficientă măsură spre necesitățile 

dezvoltării economico-sociale ale regiunii. 

Mai mult ca atât, înseși aceste 

entități se confruntă cu o serie de 

probleme: 

- managementul ineficient al 

cercetării științifice (realizat de structurile 

centrale, în special); 

- finanțarea slabă a cercetării; 

- neatractivitatea carierei de 

cercetător; 

- utiliajul învechit   din mai multe 

laboratoare; 

- plecarea tinerilor din instituțiile 

de cercetare, dar și 

- pasivitatea instituțiilor de 

cercetare științifică în ceea ce privește 

activitatea de transfer tehnologic, de 

planificare a producerii bunului 

inovațional.  

Chiar dacă aceste probleme sunt 

comune perntru toată țara, entitățile din 

RDN caută insistent soluții în vederea 

depășirii carențelor existente. Una din 

direcțiile prioritate în acest sens este 

instituționalizarea Centrului de inovare și 

transfer tehnolgoc din Universitatea de 

Stat Alecu Russo din Bălți, conceput din 

perspectiva dezvoltării potențialulul 

capitalului uman pentru RDN. 

Crearea structurii nominalizate, de 

rând cu alte refiorme instituționale, poate 

conduce și la o colaborare mai intensă 

între instituțiile publice de cercetare și 

sectorul privat, a cărui pondere în 

cercetare, în virtutea mai multor factori, 

rămâne a fi destul de modestă. 

Analiza efectuată demonstrează că 

până nu demult doar membrii 

instituționali ai Academiei de Științe a 

Moldovei puteau beneficia de proiecte 

finanțate în întregime din resurse 

bugetare, iar  cerințele rigide pentru 

acreditarea instituțiilor de cercetare erau 

practic irealizabile pentru companiile 

private.  La acestea se mai adaugă și  

motivațiile insuficiente oferite pentru 

stimularea cooperării între sectorul public 

și cel privat, în special a universităților și a 

mediului de afaceri. 

Sistemul de cercetare existent 

încuraja mai mult cercetarea 

fundamentală și nu cercetarea aplicată, 

care are o orientare mai „comercială” și se 

realizează, preponderent, de companii 

private sau în colaborare cu acestea. 

De rând cu deplasarea accentului 

spre cercetarea aplicativă, este important 

să reconceptualizăm criteriile eficienței 

cercetării științifice în acest domeniu. În 

opinia noastră, este rațională propunerea 

cu privire la excluderea criteriului de 

evaluare a eficienței cercetării științifice 

Activitatea publicațiilor, deoarece aceasta 

sustrage cercetătorii de la conținutul 

activității și îi obligă să se ocupe cu 

tirajarea referințelor colegiale reciproce. 

Or, este cunoscut faptul că niciun 

cercetător care soluționează o sarcină 

aplicativă nu va publica rezultatele 

activității sale înainte de implementarea 

acestora în producție (sau brevetarea 

invenției) [60, p. 123]. 

Propunerea cu privire la deplasarea 

accentului spre finanțarea cercetărilor 

aplicative nu înseamnă disconsiderarea 

cercetării fundamentale. Finanțarea 

cercetărilor fundamentale trebuie să fie 
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realizată preponderent de către stat. 

Experiența SUA demonstrează că firmele 

private investesc doar 4% în cercetarea 

fundamentală. Efectuarea cercetărilor 

fundamentale pe bază de concurs nu este 

rațională și nici corectă. Cercetarea 

fundamentală nu trebuie comercializată 

[65, p. 131]. 

Analiza întreprinsă, atât de natură 

teoretică, cât și empirică, demonstrează că 

activitatea inovațională în RDN (ca și în 

întreaga țară) nu era concepută sistemic, 

avea un caracter fragmentar, acțiunile 

principalilor actori implicați în activitatea 

inovațională nu erau coordonate adecvat.  

În consecință, doar 40% din 

respondenții (în cea mai mare parte 

manageri, specialiștii în domeniu) sunt 

optimiști în ceea ce privește trecerea 

economiei RDN pe cale inovațională într-o 

perioadă de 3-5 ani, iar 33% din cei 

intervievați consideră că potențialul 

științifico-tehnic este învechit și insuficient 

pentru trecerea la modelul dezvoltării 

inovaționale în termenii indicați, în timp 

ce celelalte grupuri de respondenți, de 

asemenea, manifestă scepticism în ceea ce 

privește capacitatea de absorbție  de către 

anumite entități a tehnologiilor 

inovaționale. 

În vederea dezvoltării 

potențialului tehnico-științific și 

inovațional al Regiunii de Dezvoltare 

Nord, în opinia respondenților, trebuie 

realizate următoarele acțiuni: 

(respondenții au avut posibilitatea să 

evidențieze până la 4 variante de 

răspuns): 

1. Introducerea înlesnirilor fiscale 

pentru întreprinderile 

inovaționale - 39% (este 

necesar de identificat și surse 

alternative de finanțare a 

organizațiilor inovaționale); 

2. Crearea unei structuri speciale 

de marketing în vederea 

stimulării activității 

inovaționale – 38 %; 

3. Susținerea direcțiilor prioritare 

de dezvoltare a științei și 

tehnologiilor, a proiectelor 

inovaționale de perspectivă - 

34%; 

4. Dezvoltarea infrastructurii 

inovaționale în regiune - 26%; 

5. Dezvoltarea sistemului de 

pregătire și perfecționare a 

specialiștilor pentru sfera 

inovațională - 20% (este 

necesar de adaptat sistemul de 

învățământ la cerințele 

societății, insistând asupra 

dezvoltării creativității și a 

comptențelor antreprenoriale 

ale elevilor și studenților); 

6. Crearea unui Consiliu al 

experților în activitatea 

inovațională - 19%; 

7. Stimularea investițiilor private 

în modernizarea bazei 

tehnologice a economiei - 13%; 

8. Propagarea activității 

inovaționale prin intermediul 

mass-media, asigurarea 

creștereii prestigiului profesiei 

de cercetător - 7%; 

9. Îmbunătăţirea actelor 

reglatoare ale activității 

inovaționale - 6%; 

10. Implementarea unui sistem de 

monitorizare a potențialului 

inovațional din regiune - 5%; 

11. Fortificarea relațiilor de 

comunicare virtuală ar putea fi 

una din cele mai sigure căi de 

promovare a inovațiilor 

științifice, de creștere a 

numărului de clienți și, 
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respectiv, a veniturilor 

instituțiilor de cercetare 

științifică - 2%. 

În urma interviurilor realizate cu 

managerii entităților din RDN, s-a 

concluzionat că accesul întreprinderilor 

mici și mijlocii la programele de cercetare 

cu finanțare din mijloacele publice fără 

îndeplinirea condițiilor de acreditare, cât 

și asigurarea contractării, cu prioritate, de 

către organizațiile din sistemul național de 

cercetare-dezvoltare a tematicii solicitate 

de întreprinderile mici și mijlocii, va 

îmbunătăți activitatea inovațională bazată 

pe cercetări științifice. 

I n procesul investigat iei empirice 

realizate nu a fost posibil sa  cartografiem 

integral sistemul entita t ilor din RDN, care 

efectueaza   cerceta ri s tiint ifice. 

I n acelas i timp, am reus it sa  

identifica m indicatorii, î n baza ca rora 

poate fi definitivata  aceasta  activitate, în 

procesul elaborării Strategiei activității 

inovaționale în RDN: 

- numărul și distribuirea 

publicațiilor științifice pe 

domenii; 

- numărul de cercetători pe 

domenii; 

- ponderea deținătorilor titlului 

de doctor pe domenii; 

- numărul de elevi și absolvenți 

din învățământul profesional 

secundar; 

- numărul de elevi și de 

absolvenți din învățământul 

postsecundar; 

- numărul de elevi și de 

absolvenți din învățământul 

terțiar; 

- numărul instituțiilor de 

învățământ; 

- numărul instituțiilor de 

învățământ superior și 

specializările existente. 

Referitor la activitatea inovațională  

propriu-zisă, sunt relevanți următorii 

indicatori de bază: 

- numărul inventatorilor din 

Regiunea de Dezvoltare Nord; 

- numărul firmelor/organizațiilor 

solicitante a invențiilor; 

- numărul cererilor de brevet 

pentru domeniile tehnologice; 

- ponderea firmelor care au 

utilizat un produs/serviciu nou; 

- ponderea firmelor care au 

utilizat cel puțin un proces de 

inovare; 

- ponderea entităților care 

realizează cercetare; 

- ponderea firmelor care au 

cumpărat tehnologii licențiate 

de la alte firme, inclusiv străine. 

- ponderea firmelor care utilizau 

inovații de produs; 

- ponderea firmelor care utilizau 

inovații de proces; 

- ponderea firmelor care utilizau 

inovații organizaționale; 

- ponderea firmelor care utilizau 

inovații de marketing; 

- ponderea  companiilor care 

utilizau, cel puțin, un tip de 

inovații.   

Analiaza efectuată în cadrul 

studiului nostru confirmă concluzia 

conform căreia țările cu economia 

emergentă au nevoie de un mecanism 

special de dezvoltare a activității 

inovaționale, accentul căzând vădit pe 

afaceri. Concepută din această perspectivă, 

activitatea inovațională a firmelor din RDN 

întrunește următoarele caracteristici 

definitorii: 
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- numărul mic de întreprinderi 

inovaționale (doar 18% în 

industrie și servicii); 

- nivelul incipient al proceselor 

clusteriale; 

- cererea joasă pentru inovații 

din partea afacerilor; 

- nivelul redus al cooperării 

afacerilor;  

- sprijinul foarte modest  din 

partea statului; 

- carențe serioase în 

managementul proceselor; 

- activitatea inovațională se 

datorează în mare măsură 

procurării tehnologiilor 

inovaționale de peste hotarele 

țării; 

- activitatea inovațională a 

entităților din RDN este frânată  

de deficitul de cadre de înaltă 

calificare, de exodul de creieri; 

- managementul inadecvat al 

proceselor, de asemenea, 

constituie un factor important 

al caracterului lent al activității 

inovaționale din regiune; 

- absența unei strategii de 

dezvoltare inovațională. 

În consecință, 46% din 

respondenți/organizații consideră că 

ritmul dezvoltării proceselor inovaționale 

în RDN este lent/foarte lent. Acest indice 

este comparabil cu indicele ce reflectă 

pozițiia respondenților peșimiști în cea ce 

priveștre trecerea economiei RDN pe 

făgașul dezvoltării inovaționale în 

următorii 3-5 ani. 

Amplificarea proceselor 

inovaționale poate fi realizată și prin 

dezvoltarea  specializării inteligentă.   

Specializarea inteligentă (smart 

specialization) stă la baza politicii 

clusteriale în UE, conform căreia pot 

pretinde la susținere acele regiuni care și-

au identificat posibilitățile. Este de reținut 

că în această categorie  pot intra nu numai 

ramurile ce se caracterizează prin cel mai 

înalt nivel tehnologic din regiune, dar și 

acele care, în baza investițiilor, pot 

impulsiona în viitor dezvoltarea regiunii 

[63, p. 30]. 

În urma studiilor efectuate, sunt 

recomandate următoarele 

ramuri/sectoare pentru specializarea 

inteligentă: 

1. producția agricolă și animalieră, 

vânătoarea și serviciile conexe;  

2. cultivarea culturilor non-perene 

(anuale); 

3. fabricarea de produse 

alimentare; 

4. fabricarea uleiurilor și a 

grăsimilor vegetale și animale; 

5. fabricarea produselor lactate; 

6. fabricarea altor produse 

alimentare; 

7. fabricarea cimentului, varului și a 

ipsosului 

8. Furnizarea de energie electrică, 

gaz, abur și aer condiționat; 

9. Fabricarea echipamentului 

electric; 

10. Fabricarea cablurilor și a 

dispozitivelor de cablaj. 

Concretizarea politicii  specializării 

inteligente poate fi realizată prin consens 

de către experții care reprezintă știința, 

educația, sfera economico-socială din 

regiune. Aceste funcții pot fi realizate prin 

instituționalizarea unui Consiliu pentru 

dezvoltarea inovațională, după modelul 

UTA Găgăuzia. 

Specializarea inteligentă este de 

neconceput în afara dezvoltării clusterelor. 

În ceea ce privește dezvoltarea 

clusterelor, domeniile prioritare 

identificate sunt: 
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- industria  de confecții; 

- electricitate și echipament 

electric; 

- cluster educațional - de 

cercetare (constituit în baza 

centrului de Inovare și Transfer 

tehnologic din cadrul USARB). 

Problematica de mare complexitate 

a clusterelor creativ-inovative și a orașelor 

creativ-inteligente urmează să fie studiată, 

prin efectuarea unei radiografii riguroase 

și pertinente a situației din RDN. În cadrul 

investigației potențiale, urmează să fie 

identificați cei mai importanți factori care 

ar motiva companiile să se aflieze în 

clustere: 

- acces la resursele clusterului; 

- acces la inovațiile aduse pe 

piață de  către membrii 

clusterului; 

- oportunități de intensificare a 

colaborării cu alte organizații; 

- creșterea competitivității și a 

performanței organizației, ca 

membru al clusterului23. 

Realizarea acestor deziderate este 

în funcție de calitatea capitalului uman, de 

prevenirea fenomenului exodului de  

creiere. Cercetarea cantitativă realizată 

confirmă că la acest capitol există deja 

anumite probleme: doar 58% din 

respondenți au apreciat potențialul de 

creativitate și competențele 

antreprenoriale ale populației din RDN cu 

calificativele înalt/mjlociu, iar 60% din 

companii au avut dificultăți, în ultimii 3 

ani, la angajarea personalului cu abilitățile 

și competențele dorite. 

Nu întâmplător, o parte 

considerabilă a managerilor și 

specialiștilor intervievați se pronunță 

pentru  introducerea în programa școlară 

                                                           
23 Adaptat, după: [33] 

a cursului bazele dezvoltării gândirii 

antreprenoriale, iar în curricula 

universitară - a programelor cu privire la 

dezvoltarea profundă a creativității și 

potențialului antreprenorial al omului. 

Această percepție consună cu prevederile 

Legii Nr. 179 din 21.07.2016 cu privire la 

întreprinderile mici și mijlocii, care în Art 

16 Educația antreprenorială obligă 

autoritățile abilitate cu competențe în 

domeniul educației: 

a. introducerea educației 

antreprenoriale la toate 

nivelurile sistemului 

educațional, începând cu 

învățământul primar; 

b. formarea inițială și continuă a 

profesorilor prin educație 

antreprenorială; 

c. includerea antreprenoriatului 

în orientarea profesională; 

d. oferirea de consiliere 

instituțiilor de învățământ și 

profesorilor în vederea 

elaborării unor programe de  

formare profesională inițială și 

diseminare a experiențelor și 

practicilor de succes; 

e. integrarea educației 

antreprenoriale la toate 

nivelurile și în toate domeniile 

de formare profesională, 

inclusiv în cele din sferele 

noneconomice;  

f. punerea în legătură directă a 

formării practice în domenii  

specifice de studiu cu obiectivul 

antreprenoriatului; 

g. realizarea studiilor naționale 

de impact al educației 

antreprenoriale și identificarea 

necesității de dezvoltare a noi 

competențe. 
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Îmbunătățirea calității capitalului 

uman trebuie să rămână o prioritate 

pentru Republica Moldova, întrucât acesta 

este unul din puținii factori ce pot 

influența dezvoltarea țării într-un mod 

durabil, pe termen mediu și lung [38, p. 

32]. Aspectele prioritare ce urmează a fi 

dezvoltate sunt: 

- creșterea calității 

învățământului de specialitate 

și încurajarea instruirii pe 

parcursul vieții; 

- modificarea modului de 

instruire în învățământul 

general, astfel încât acesta să 

stimuleze creativitate; 

- crearea condițiilor pentru a 

reține și atrage persoanele 

talentate și calificate în țară [38, 

p. 32].  

Datele empirice colectate în RDN 

confirmă justețea și necesitatea aplicării 

acestor acțiuni prioritate în domeniu. 

Investigația demonstrează și 

necesitatea îmbunătățirii considerabile a  

managementului proceselor inovaționale 

atât din perspectiva firmelor, cât și din 

perspectivă regională (43% din 

respondenți au recunoscut că firma nu are 

deloc/în măsură insuficientă specialiști 

experimentați în managementul inovației). 

Printre acțiunile  acceptate ce 

urmează a fi realizate se numără: 

- îmbunătățirea radicală a 

calității formării specialiștilor în 

sistemul instruirii profesionale; 

- formarea profesională continuă 

prin intermediul cursurilor ce 

țin de managementul inovațiilor 

(metodologia acestui proces 

este stipulată în art. 17 al Legii 

prevederile Nr. 179 din 

21.07.2016 cu privire la 

întreprinderile mici și mijlocii);  

- diminuarea fenomenului 

„exodului de creiere” etc. 

 

*** 
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8. Anexe 

ANEXA 1 

 

Laboratorul de Studii europene, Sociologie aplicativă și Politici regionale din 

cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți 

Anchetă sociologică 

 

Cercetare-Dezvoltare-Inovare în Regiunea de Dezvoltare Nord 

 

În vederea susţinerii politicilor de dezvoltare regională, Agenția de Dezvoltare Nord 

(ADR Nord)24 realizează o analiză a activității de cercetare-dezvoltare-inovare la nivel 

regional. În acest sens, pentru corectitudinea informaţiilor care urmează a fi prelucrate a fost 

elaborat acest chestionar, aplicat mai multor entități din Regiunea de Dezvoltare Nord, fie că 

sunt agenţi economici moldoveni (autohtoni) sau străini, care desfășoară activități 

inovaționale. 

Pe această cale dorim să vă asigurăm că toate răspunsurile furnizate de 

dumneavoastră sunt confidenţiale, acestea fiind necesare doar în scopul prelucrării statistice. 

Vă rugăm să completaţi spaţiile libere şi să răspundeţi încercuind cifra în dreptul 

variantei de răspuns care corespunde punctului dumneavoastră de vedere. 

Vă mulțumi pentru colaborare! 

 

(„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”. 

Această viziune consună cu definiţia riguroasă recunoscută pe plan internaţional, 

potrivit căreia inovaţia este „implementarea unui produs (bun sau serviciu) sau proces, 

metodă de marketing sau metodă de management noi sau semnificativ îmbunătăţite în 

practicile unei întreprinderi, în organizarea locului de muncă sau în relaţiile firmei cu 

mediul extern”. Astfel, 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 globală25).  

 

                                                           
24 Agenția de Dezvoltare Regională Nord este amplasată în municipiul Bălţi, desemnat drept oraș-
reşedință al Regiunii de Dezvoltare Nord, care include municipiul Bălţi, raioanele Briceni, Donduşeni, 
Drochia, Edineţ, Făleşti, Floreşti, Glodeni, Ocniţa, Rîșcani, Sîngerei şi Soroca (total 312 UAT). Obiectivele 
principale ale activității ADR Nord constituie: Asigurarea implementării politicilor și programelor 
naționale de dezvoltare regională; Diagnosticarea problematicii și a potențialului de dezvoltare a RDN; 
Dezvoltarea capacităților APL-lor din RDN în planificarea strategică şi în vederea absorbției de fonduri 
pentru dezvoltare; Stabilirea parteneriatelor în scopul dezvoltării regionale şi promovarea parteneriatului 
public privat în RDN; Promovarea RDN și atragerea investițiilor străine; Identificarea și promovarea 
proiectelor de interes local, regional și interregional. 
25 Strategia inovațională a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020. Inovații pentru competivitate, 
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 952 din 2013. 
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I. Cum considerați întreprinderea Dvs./la care Dvs. funcționați este orientată spre 
implementarea inovațiilor? 

1. Da 
2. Nu 

3. Parțial 
4. Îmi vine greu să răspund 

 
II. Care sunt principalele manifestări ale utilizării tehnologiilor informaționale la 
întreprinderea Dvs.? (posibil răspuns multiplu) 

1. Documentele electronice 
2. Internetul 
3.  Intranetul 
4. Rețele locale 
5. Baze de date specializate 
6. Conferințe video 
7. Altceva (indicați)________________________________________________ 
8. Îmi vine greu să răspund 

 
 

III. Ce tipuri ale activității inovaționale se utilizează la întreprinderea Dvs.? (Posibil 
răspuns multiplu) 

1. Inovații de produs (inovații de produs – rezultatul - un produs material nou: marfă, 
serviciu) 

2. Inovații de proces, tehnologice (rezultatul - un proces tehnologic nou)  
3. Inovații de marketing (rezultatul - noi proceduri de marketing, design) 
4. Inovații organizaționale (rezultatul - noutăți în conducerea cadrelor) 
5. Inovații financiare (rezultatul - tehnologii financiare noi) 
6. Altceva (indicați)____________________________________________ 
 

IV. Cine a dezvoltat aceste inovații? (selectați cea mai apropiată situație în cazul Dvs.) 
1. În principal, întreprinderea Dvs. sau grupul de întreprinderi 
2. În principal, întreprinderea Dvs. împreună cu alte întreprinderi sau instituții 
3. În principal, alte întreprinderi sau instituții 
 

V. Cine a creat noua tehnologie introdusă de întreprinderea/firma Dvs. ? (un răspuns)  
1. În principal, firma Dvs. 
2. În principal, firma Dvs. împreună cu alte firme sau instituții. 
3. În principal, alte firme sau instituții 
 

VI. În ce măsură inovațiile introduse de întreprinderea/firma Dvs. implică asumarea unor 
riscuri? 

1. foarte  mare 2. mare 3. scăzut 
 

VII. În ce măsură întreprinderea/firma Dvs. a avut posibilități de a reduce riscul? 
1. foarte  mare 2. mare 3. scăzut 

 
VIII. Cum apreciați receptivitatea întreprinderii/firmei față de ideile noi? 

1. foarte  mare 2. mare 3. scăzut 
 
IX. Cum apreciați acceptabilitatea întreprinderii/firmei Dvs. de a începe o nouă afacere cu 
risc ridicat? 

1. foarte mare 2. mare 3. scăzut 
 
X. În care sfere ale vieții economice întreprinderea Dvs. a implementat/planifică să 
elaboreze și să implementeze inovații?   

1. Complexul agroindustrial 
2. Construcții și gospodăria comunală  
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3. Construcția de mașini  
4. Informatică și telecomunicații 
5. Electroenergie 
6. Învățământ 
7. Ttransport 
8. Complexul de extragere a materiei prime /Минерально-сырьевой комплекс 
9. Medicină 
10. Ecologie 
11. Comerț 
12. Industria textilă 
13. Alimentarea publică 
14. Altceva (indicați)__________________________________________________________ 

 
XI. Care factori frânează realizarea producției inovaționale?  (încercuiți până la 3 variante 
de răspuns) 

1. Costul ridicat al producției 
2. Caracterul novator al producției   
3. Insuficiența informațiilor despre avantajele noului produs 
4. Corupția 
5. Greutățile ce țin de realizarea producției/Трудности сбыта 
6. Inerția consumatorului  
7. Finanțarea insuficiență  
8. Altceva (indicați)______________________________________________________  

 
XII. Care sunt cele mai dificile etape ale activității inovaționale? (încercuiți până la 3 
variante de răspuns) 

1. Etapa genezei/apariției ideii despre noul produs 
2. Etapa elaborării produsului 
3. Lucrările în laborator/birou/ Конструкторские работы 
4. Elaborarea modelului experimental 
5. Experimentarea produsului 
6. Certificarea producției 
7. Patentarea  
8. Apariția pentru prima dată pe piață a produsului   
9. Producția de masă 
10. Modernizarea produsului 
11. Altceva (indicați)_________________________________________________________ 
 

XIII. În ce măsură firma Dvs. colaborează cu universitățile, instituțiile de cercetare, alte 
firme în inițierea sau sprijinirea de afaceri de tip spin-offs? (spin-offs se referă la transferul 
unei inovații realizată de către o instituție către o nouă firmă care va exploata special inovația) 

1. În foarte multe cazuri 
2. În multe cazuri 

3. În puține cazuri 
4. Deloc. 

 
XIV.  Ritmul  de creștere a afacerii firmei Dvs. ca urmare a activităților inovative este: 

1. Foarte rapid 
2. Rapid 
3. Potrivit 
4. Lent 
5. Alte cazuri, care_________________________________________________ 

 
XV. În ce măsură firma Dvs. colaborează cu întreprinderile mici şi mijlocii  în promovarea 
inovațiilor? 

1. În mod 
satisfăcător 

2. Nesatisfăcător 
3. Deloc 



 

XVI.  În ce măsură firma Dvs. are manageri bine experimentați în managementul 
inovației? 

1. În măsură 
suficientă 

2. În măsură 
insuficientă 

3. Deloc 

 
XVII. Cum apreciați activitatea firmei Dvs. în domeniul: Bună     Potrivită      Rea 
1. Managementul stimulării activităților de cercetare 1 2 3 
2. Managementul organizării inovative a muncii 1 2 3 
3. Managementul relațiilor cu alte firme sau institute 1 2 3 
4. Activitatea privind introducerea de noi metode de realizare a 

bunurilor și serviciilor 
1 2 3 

 
XVIII. În ce măsură comenzile primite de la guvern se referă la produsele legate de 
tehnologiile inovative? 

1. Nu primim deloc comenzi de la guvern 
2. Primim asemenea comenzi care sunt, în general, legate de tehnologiile inovative 
3. Primim asemenea comenzi care nu sunt legate de tehnologiile inovative 

 
XIX. În ce măsură piața pe care este prezentă firma Dvs. stimulează inovațiile? 

1. În mare măsură 
2. În mică măsură 
3. Deloc 
 

XX. În ce măsură competiția care există pe piața în care firma Dvs. este prezentă 
stimulează inovația? 

1. În mare măsură 
2. În mică măsură 
3. Deloc 
 

XXI. În ce măsură în zona în care acționează firma Dvs. se manifestă procesul de migrație 
a specialiștilor (brain-drean)? 

1. În mare măsură 
2. În mică măsură 
3. Deloc 

 
XXII. În ce măsură firma Dvs. are posibilitatea de a intra în rețelele de cooperare, clustere 
etc.? (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, a căror activitate este concentrată pe inovare, iar 
cooperarea lor permite de a spori  avantajele competitive ale întreprinderilor) 

1. Nu există asemenea forme 
2. Există, dar sunt greu accesibile 
3. Există și firma le folosește 
 

XXIII. În ce măsură firma Dvs. are acces la brevete, licențe, invenții realizate în sistemul 
de cercetare  finanțat public? 

1. În mare măsură 
2. În mică măsură 
3. Deloc 
 

XXIV. Ce factori frânează implementarea tehnologiilor inovaționale în producție? 
(încercuiți până la 3 variante de răspuns). 

Cauze interne 
1. Insuficiența mijloacelor proprii  
2. Dificultăți în identificarea potențialilor investitori în proiectele inovaționale 
3. Sistemul ineficient de stimulare a activității inovaționale 
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4. Nivelul subdezvoltat al legăturilor ştiinţifico-tehnice cu alte firme, universități, centre 
de cercetare științifică etc., lipsa informațiilor despre cercetările pe care le desfășoară 
aceste structuri 

5. Insuficiența infomațiilor despre noile tehnologii care pot fi implementate 
6. Insuficiența ideilor pentru inovare  
7. Nivelul  insuficient de calificare a specialiștilor 
8. Altceva (indicați)________________________________________________________ 
9. Nu există nici-o piedică în activitatea inovațională 
10. Îmi vine greu să răspund. 
 

XXV. Ce factori împiedică implementarea tehnologiilor inovaționale în producție? 
(încercuiți până la 3 variante de răspuns) 

Cauze externe    
1. Principala cauză care împiedică   activitatea inovațională  este lipsa unei abordări 

sistemice a activității de inovare în general şi a managementului acesteia la toate 
etapele ciclului de viață al produselor inovative - de la naşterea ideii inovatoare până 
la obținerea profitului din inovare, în particular. 

2. Susținerea financiară insuficientă din partea statului  
3. Costul înalt al surselor împrumutate  pentru introducerea tehnologiilor inovaționale 
4. Imperfecțiunea actelor normative care reglementează activitatea inovațională 
5. Înlesnirile fiscale modeste 
6. Condiții insuficient de avantajoase pentru a lua credite în scopuri inovaționale  
7. Riscul de a nu acoperi investițiile inovaționale 
8. Cheltuielile financiare pentru protecția  proprietății intelectuale (patentarea,  

înregistrarea dreptului de autor etc.) 
9. Susținerea metodică insuficientă  
10. Susținerea organizațională insuficientă 
11. Susținerea informațională insuficientă 
12. Altceva (indicați)_________________________________________________________ 
13. Îmi vine greu să răspund 

 
XXVI. Evaluați ritmul dezvoltării proceselor inovaționale în Regiunea de Dezvoltare Nord 
a Republicii Moldova: 

1. Destul de î nalt, se manifesta  tendint a pozitiva  de cres tere   
2. Lent, se manifesta  o cres tere nesemnificativa   
3. Foarte lent 
4. Mediu, la fel ca î n Republica Moldova, î n ansamblu  
5. Altceva (indicat i)          ________________________________________________ 
6. I mi vine greu sa  ra spund. 

 
XXVII. Evaluați nivelul potențialului științifico-tehnic din Regiunea de Dezvoltare Nord : 

1. Stimularea potenţialului științifico-tehnic existent poate să conducă la trecerea 
economiei Regiunii de Dezvoltare Nord  pe calea inovațională de dezvoltare într-o 
perioadă de 3-5 ani 

2. Potențialul științifico-tehnic este învechit și insuficient pentru trecerea la modelul 
dezvoltării inovaționale într-o perioadă de 3-5 ani  

3.  Potențialul științifico-tehnic este destul de înalt pentru realizarea schimbărilor 
calitative în Regiune în  următorii 3 ani  

4. În Regiunea de Dezvoltare Nord efectiv nu există cererea pentru tehnologii 
inovaționale din partea businessului mare  

5. În Regiunea de Dezvoltare  Nord  efectiv nu există condiții pentru activitatea 
inovațională a întreprinderilor mici și mijlocii 

6. Altceva (indicați)______________________________________________________ 
7. Îmi vine greu să răspund 
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XXVIII. Evaluați necesitatea și factorii-cheie ai dezvoltării  potențialului tehnico-științific 
și inovațional al Regiunii de Dezvoltare Nord (î ncercuit i pa na  la 3 variante de ra spuns) 

 
1. Crearea unei structuri speciale de marketing în vederea stimulării activității 

inovaționale 
2. Crearea unui Consiliu al experților în activitatea inovațională 
3. Introducerea înlesnirilor fiscale  pentru întreprinderile inovaționale 
4. Susținerea direcțiilor prioritare de dezvoltare a științei și tehnologiilor, a proiectelor 

inovaționale de perspectivă 
5. Dezvoltarea infrastructurii inovaționale în regiune 
6. Stimularea investițiilor private în modernizarea  bazei tehnologice a economiei 
7. Îmbunătăţirea actelor reglatoare ale activității inovaționale 
8. Dezvoltarea sistemului de pregătire și perfecționare a specialiștilor pentru sfera 

inovațională 
9. Implementarea unui sistem de monitorizare a potențialului inovațional din regiune 
10. Propagarea activității inovaționale prin intermediul mass-media, asigurarea 

creșterii prestigiului profesiei de cercetător 
11. Fortificarea relațiilor de comunicare virtuală ar putea fi una din cele mai sigure 

căi de  promovare a inovațiilor științifice, de creștere a numărului de clienți și, 
respectiv, a veniturilor instituțiilor de cercetare științifică 

12. Altceva (indicat i)________________________________________________________ 
 

XXIX. Care sunt, în opinia Dvs., cele mai necesare activității inovaționale  în Regiunea de 
Dezvoltare Nord? (î ncercuit i pa na  la 4 variante de ra spuns) 

 
1. Tehnologiile inovat ionale  
2. Decizii inovat ionale î n procesul de organizare s i conducere a activita t ii î ntreprinderii 
3. Tehnologii inovat ionale informat ionale  
4. Utilaje inovat ionale 
5. Produse inovat ionale 
6. Servicii inovat ionale 
7. Modele/scheme inovat ionale de finant are  
8. Materie prima  inovat ionala  
9. Altceva (indicat i)_______________________________________________________ 

  
XXX.  În calitate de mijloace de susținere de către stat a întreprinderilor care efectuează 
cercetări științifice  se pot aplica:  (încercuiți până la 3 variante de răspuns) 

 
1. Susținerea financiară a activității inovaționale 
2. Înlesnirile fiscale 
3. Consolidarea bazei instituțional-normative a activității inovaționale  
4. Asigurarea informațională a activității inovaționale 
5. Crearea fondului venture regional (fond venture (de risc) – persoana juridică sau 

întreprinderea, create de către două sau mai multe persoane juridice sau fizice, 
care intră în relaţii de drept în calitate de persoane fizice  şi funcţionează în cadrul 
aceleiaşi companii în baza contractului de fondare  între acestea. Fondul investeşte 
prin achiziţionarea de acţiuni sau cote  în capitalul statutar al subiecţilor 
activităţii inovaţionale pentru о perioadă limitată de timp (perioada depinde de 
timpul necesar pentru recuperarea capitalul investit cu un profit substanţial, dar , 
de obicei, pentru o perioadă de cel mult 7 ani). Fondul vinde acţiunile sau cota în 
capitalul statutar al subiecţilor activităţii  inovaţionale atunci când comanditarii 
consideră că este atins nivelul maxim posibil al profitului)  

6. Pregătirea managerilor inovaționali în instituțiile educaționale 
7. Altceva (indicați)____________________________________________________ 
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XXXI.  Ce factori împiedică interacțiunea activă a businessului și științei?  (încercuiți până 
la 3 variante de răspuns) 

1. Absența necesității colaborării  
2. Informația insuficientă despre activitatea altor organizații în domeniul inovațional  
3. Insuficiența  cunoștințelor despre formele și metodele de colaborare 
4. Gradul de încredere redus față de parteneri 
5. Costurile prea înalte/inaccesibile pentru cercetarea științifică 
6. Absența unei poziții active a științei în ceea ce privește promovarea inovațiilor 
7. Poziția insuficient de activă a statului în organizarea colaborării dintre știință și 
business 
8. Nu există nici un impediment în organizarea colaborării 
9. Îmi vine greu să răspund 
 

XXXII. Evaluați potențialul de creativitate  și competențele antreprenoriale ale populației 
din Regiunea de Dezvoltare Nord:  

1. I nalt 
2. Mijlociu 
3. Mai degraba  mijlociu deca t jos  
4. As a s i as a 
5. Mai degraba  jos deca t mijlociu 
6. Jos 
7. Foarte jos 
 

XXXIII. În ultimii 3 ani, ați întâlnit dificultăți la angajarea personalului cu abilitățile  și 
competențele dorite? 

1. Nu am avut dificulta t i 
2. Am avut dificulta t i 
3. Nu pot ra spunde 
 

XXXIV. Întreprinderea Dvs. dispune de buget pentru instruire? 
1. Da 2. Nu 3. Nu s tiu 
 

XXXV. Care sunt, în opinia Dvs., principalele direcții de activitate în vederea dezvoltării  
creativității și potențialului antreprenorial al resurselor de muncă din Regiunea de 
Dezvoltare Nord?   (încercuiți până la 4 variante de răspuns) 

 
1. Direcționarea mijloacelor financiare cu prioritate către organizațiile din domeniile 

cercetării și inovării şi cercetătorilor care au dovedit performanță în cercetare și 
inovare va avea un impact pozitiv asupra activității inovaționale. 

2. Promovarea parteneriatului între organizațiile din domeniile cercetării și inovării, 
sistemul educațional și mediul de afaceri şi finanţarea preferențială a proiectelor 
derulate în comun va avea drept efect îmbunătățirea activității inovaționale. 

3. Organizaţia din domeniile cercetării și inovării să beneficieze de dreptul la risc motivat 
în activitatea din sfera cercetării şi inovării ceea ce va îmbunătăți rezultatele obținute. 

4. Cea mai mare parte a resurselor publice ar trebui să fie direcționată spre cercetarea 
aplicată și experimentală/de dezvoltare. 

5. Introducerea î n programa s colara  a obiectului de studiu „Bazele dezvolta rii ga ndirii 
antreprenoriale”.  

6. Formarea  continua  a cadrelor prin intermediul cursului/modulului „Activitatea 
antreprenoriala : managementul inovat iilor”. 

7. Introducerea î n curricula universitara  a programelor cu privire la dezvoltarea 
profunda  a creativita t ii s i potent ialului antreprenorial al omului. 

8. Institut ionalizarea forma rii la distant a  a antreprenorilor, managerilor, funct ionarilor 
de stat î n domeniul activita t ii inovat ionale. 

9. Altceva (indicat i)____________________________________________________________ 
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În final, Vă rugăm să răspundeți la câteva întrebări care țin de datele de pașaport 
ale organizației 

 
XXXVI. Care este regimul juridic al întreprinderii? 
1. SA (societate pe act iuni) 
2. SRL (societate cu ra spundere limitata ) 
3. I ntreprinderea de stat s i municipala  
4. Cooperativa  
5. Alte forme______________________________________________________________ 
 
XXXVII. Care este forma de proprietate:  
1. Privat național 
2. Public 
3. Privat străin 
4. Mixt 
5. Altceva________________________________________________________________ 
 
XXXVIII. Care este domeniul de activitate? 
1. Servicii 
2. Industrie 
3. Agricultură 
4. Alt domeniu____________________________________________________ 
 
XXXIX. Care este numărul de angajați la întreprindere? 
1. Mai mult de 50 
2. 11-50 
3. Pa na  la 10 
 
XL. Care este statutul/funcția pe care o dețineți? 
1. Conduca tor de va rf 
2. Conduca tor din veriga medie 
3. Specialist de calificare î nalta  
4. Specialist de calificare medie 
5. Funct ionar de birou s i de deservire a client ilor 
6. Muncitor calificat 
7. Muncitor necalificat 
8. Altceva (indicat i) _________________________________________________________ 
 
 

Vă mulțumim pentru colaborare! 
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ANEXA 2 
 

Лаборатория Eвропейских Исследований,  
Прикладной Социологии и Региональной политики  

Бэлцкого Государственного Университета им. „Алеку Руссо”  
 

Социологическое исследование 
 

Cercetare-dezvoltare-inovare în Regiunea de Dezvoltare Nord 
Научные исследования-развитие-инновации в Регионе Север 

 
В целях поддержки политики регионального развития Агентство Развития 

Региона Севера проводит анализ деятельности исследования-разработки-инновации на 
региональном уровне. В этом отношении для правильности обрабатываемой 
информации этот вопросник был разработан и применяется к нескольким субъектам из 
региона Севера, будь то молдавские хозяйствующие субъекты или иностранцы, 
осуществляющие инновационную деятельность. 

Поступая таким образом, мы хотим, чтобы все ваши ответы были 
конфиденциальными, и они необходимы только для целей статистической обработки. 

Пожалуйста, заполните пробелы и ответьте, выбрав вариант который 
соответствует вашей точке зрения. 

Благодарим за сотрудничество! 
 

(«Инновации - это новые технологии и практики для данного общества. Они могут 
быть не новинками в абсолютном выражении, но они могут быть новыми на уровне 
компании или на рынке»  Это видение согласуется с международно признанным строгим 
определением того, что инновации является «внедрение нового или значительно 
улучшенного продукта (товара или услуги) или процесса, маркетингового метода или 
метода управления в практике предприятия, в организации рабочего места или в 
отношениях компании с внешней средой» Таким образом, можно рассматривать 
инновации а также успешное преобразование новых идей в продукты или идеи в новые 
продукты. Этот подход отражает текущие реалии и потребности молдавского общества, 
которое обладает большими возможностями ассимилировать, копировать, 
воспроизводить, реорганизовывать и оптимизировать существующие инновации). 
 
I. Как вы думаете, ваше предприятие/ организация ориентировано на внедрение 
инноваций? 

1. Да 
2. Нет 

3. Частично 
4. Затрудняюсь ответить 

 
II. Каковы основные аспекты использования информационных технологий на 
Вашем предприятии:(возможно несколько вариантов ответа) 

1 Электронный документооборот 
2. Интернет 
3. Интрaнет 
4. Локальные сети 
5. Специализированные базы данных 
6. Видеоконференции 
7. Другое__________________________________________________________________ 
8. Затрудняюсь ответить 

 
III. Какие виды инновационной деятельности используются на Вашем 

предприятии? (возможно несколько вариантов ответа) 
1. Продуктовые  (результат –новый материальный продукт (товар, услуга) 
2. Процессные, технологические (результат - новый технологический процесс) 
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3. Маркетинговые (результат – новые маркетинговые приемы, дизайн) 
4. Организационные (результат – новшества в управлении производством  

кадрами) 
5. Финансовые  (результат – новые финансовые технологии) 
6. Другое (укажите) __________________________________________________ 
 

IV. Кто разработал эти нововведения? (выберите ближайшую вам ситуацию) 
1. В основном, ваше предприятие или группа предприятий 
2. В основном, ваш бизнес вместе с другими предприятиями или учреждениями 
3. В основном, другие предприятия или учреждения 
 

V. Кто создал новую технологию, внедренную вашей компанией / фирмой? (один 
ответ) 

1. В основном, ваша компания 
2. В основном, ваша компания вместе с другими компаниями или учреждениями. 
3. В основном другие компании или учреждения 
 

VI. В какой степени инновации, введенные вашей компанией / фирмой, связаны с 
риском? 

1. В очень высокой степени 2. В высокой степени 3. В низкой степени 
 

VII. В какой степени Ваша фирма имела возможность снизить риск? 
1. В очень большой степени 2. В большой степени 3. В небольшой степени 

 
VIII. Как вы оцениваете восприимчивость  фирмы к новым идеям? 

1. Очень высокая 2. Высокая 3. Низкая 
 

IX. Как вы оцениваете готовность Вашей фирмы начать новый бизнес с высоким 
уровнем риска? 

1. Очень высокая 2. Высокая 3. Низкая 
 

X. В каких сферах экономики Ваше предприятие осуществляет (планирует) 
разработку и (или) внедрение инноваций? 

1. Агропромышленный комплекс 
2. Строительство и ЖКХ 
3. Машиностроительный комплекс 
4. Информатика и телекоммуникации  
5. Электроэнергетика 
6. Образование 
7. Транспортный комплекс 
8. Минерально-сырьевой комплекс 
9. Здравоохранение и медицина 
10. Экология и охрана окружающей среды 
11. Торговля 
12. текстильная промышленность 
13. Общественное питание 
14. Другое (укажите)_________________________________________________________ 
 

XI. Какие факторы препятствуют успешной реализации инновационной  продукции: 
(выберите не более трех вариантов ответа) 

 
1. Высокая цена продукции 
2. Новизна продукции   
3. Недостаток информации о преимуществах новой продукции 
4. Коррупция 
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5. Трудности сбыта 
6. Инертность потребителя 
7. Недостаточность финансирования 
8. Другое___________________________________________________________ 
 

XII. Укажите наиболее сложные этапы инновационной деятельности: (выберите не 
более трех ответов) 

1. Этап зарождения идеи  о новом продукте 
2. Этап разработки продукта 
3. Конструкторские работы 
4. Создание опытного образца 
5. Производственные испытания 
6. Сертификация продукции 
7. Патентование 
8. Первичный выход на рынок 
9. Массовое производство 
10. Модернизация продукта 
11. Иное (укажите)__________________________________________________________ 
 

XIII. В какой степени Ваше предприятие сотрудничает с университетами, 
исследовательскими институтами, другими фирмами в инициировании инноваций 
или поддержке   внедрению результатов научно-технического прогресса (spinoff):  

1. В очень много случаях 
2. Во многих случаях 

3. В нескольких случаях 
4. Совсем не сотрудничает 

 
XIV. Темпы роста производственной активности вашей компании в 
результатевнедрения  инноваций: 

1. Очень высокие 
2. Высокие 
3. Относительно высокие 
4. Медленные 
5. Другое (укажите) _____________________________________________________ 

 
XV. Как вы оцениваете сотрудничество Вашей фирмы с малыми и средними 
предприятиями в продвижении инноваций? 

1. Удовлетворительно 
2. Неудовлетворительно 
3. Совсем не сотрудничает 

 
XVI. В какой степени ваша фирма имеет опытных менеджеров по управлению 
инновациями? 

1. В достаточной степени 
2. В недостаточной степени 
3. Совсем не имеет 
 

XVII. Как Вы оцениваете деятельность фирмы в сфере: Хорошо Подходяще Плохо 
1. Управления мотивацией исследовательской 

деятельностью 
1 2 3 

2. Управления инновационной организацией труда 1 2 3 
3. Управления взаимоотношениями с другими фирмами или 

институтами 
1 2 3 

4. Работы над внедрением новых методов реализации 
товаров и услуг 

1 2 3 
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XVIII. В какой степени заказы, полученные от правительства, касались продуктов, 
связанных с инновационными технологиями? 

1. Не получаем заказов от правительства вообще 
2. Получаем заказы, которые, в целом, связаны с инновационными технологиями 
3. Получаем заказы, не связанные с инновационными технологиями 

 
XIX. В какой степени рынок на котором действует ваша фирма стимулирует 
инновации? 

1. В значительной степени 
2. В незначительной степени 
3. Совсем не стимулирует  

 
XX. В какой мере конкуренция на рынке, где присутствует ваша компания, 
стимулирует инновации? 

1. В значительной степени 
2. В незначительной степени 
3. Совсем не стимулирует 

 
XXI. В какой степени вы ощущаете процесс миграции специалистов в зоне действия 
Вашей фирмы? (brain-drean)? 

1. В значительной степени 
2. В незначительной степени 
3. Совсем не ощущается 

 
XXII. В какой степени Ваша фирма имеет возможность участвовать кооперативных 
сетях, кластерах и т. д.? 

(Кластер - сеть взаимосвязанных предприятий, географически расположенных, 
обычно принадлежащих сектору или связанным с ним секторам, а также научно-
исследовательским учреждениям, университетам и другим организациям, деятельность 
которых ориентирована на инновации, а их сотрудничество позволяет повысить 
конкурентные преимущества бизнеса) 

1. Такие организационные структуры  отсутствуют 
2. Такие организационные структуры существуют, но они труднодоступны 
3. Такие структуры существуют, и компания использует их 
 

XXIII. В какой степени ваша фирма имеет доступ к патентам, лицензиям, 
изобретениям, разработанными в финансируемой государством исследовательской 
системе? 

1. В значительной степени 
2. В незначительной степени 
3. Совсем не имеет доступ 

 
XXIV. Что препятствует успешному внедрению инновационных технологий в 
производство?» Bнутренние причины (выберите не более трех вариантов ответа)  

1. Недостаток собственных средств 
2. Сложности  в поисках потенциальных инвеститоров инновационного проекта 
3. Неэффективная система стимулирования  инновационной активности 
4. Неразвитость научно-технических связей с другими инновационными фирмами, 

вузами, НИИ и пр., отсутствие информации о ведущихся  там подобных разработок 
5. Недостаток информации о новых технологиях, которые можно внедрить 
6. Недостаток идей для инноваций 
7. Недостаточный уровень квалификации специалистов 
8. Другое______________________________________________________________ 
9. Ничто не мешает 
10. Затрудняюсь ответить 
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XXV. Что препятствует успешному внедрению инновационных технологий в 
производство? Внешние причины (выберите не более трех вариантов ответа) 

1. Основной причиной инновационной деятельности является отсутствие 
системного подхода к инновационной деятельности в целом и ее управления на 
всех этапах жизненного цикла инновационных продуктов - от рождения 
инновационной идеи до прибыли от инноваций, в частности 

2.Недостаточную финансовую поддержку cо стороны государства 
3. Высокая стоимость заемных средств для внедрения информационных 

технологий 
4. Несовершенство нормативно-правовых актов, регулирующих  инновационную 

деятельность 
5. Слабые налоговые льготы 
6. Недостаточно льготные условия получения кредита на инновационные цели 
7. Риск не окупить инновационные инвестиции 
8. Финансовые затраты на получение охраны интеллектуальной собственности 

(патентование, регистрация товарного знака, оформление авторского права и 
т.д.) 

9. Недостаток представляемой методической  поддержки 
10. Недостаток представляемой организационной  поддержки 
11.Недостаток представляемой информационной  поддержки 
12.Другое_________________________________________________________ 
13.Затрудняюсь ответить 
 

XXVI. Оцените темпы развития инновационных процессов в Северном Регионе: 
1. Достаточно высокие с устои чивои  тенденциеи  позитивного роста 
2. Низкие, с  незначительными темпами роста 
3. Очень низкие 
4. Средние с общим  темпом роста по Молдове 
5. Иное   _______________________________________________________ 
6. Затрудняюсь ответить 
 

XXVII. Оцените уровень научно-технического  потенциала  Северного Региона: 
 

1. Научно-технический потенциал при активном стимулировании его 
совершенствования способен обеспечить переход экономики северного 
региона Молдовы на инновационный путь развития в среднесрочной 
перспективе (3-5 лет) 

2. Научно-технический потенциал устарел и недостаточен для успешного 
инновационного развития северного региона  в ближней и среднесрочной 
перспективе 

3. Научно-технический потенциал региона достаточно высок для осуществления 
качественных изменений в экономике в ближайшие годы (до 3-х лет) 

4. В Регионе  Север Молдовы фактически нет спроса на инновационные 
разработки и технологии со стороны крупного бизнеса 

5. В  Регионе  Север Молдовы фактически отсутствует ниша для малых и средних  
внедренческих  компаний 

6. Иное_________________________________________________________________ 
7. Затрудняюсь ответить 
 

XXVIII.  Оцените необходимость и ключевые факторы развития и 
совершенствования инновационного и научно-технического потенциала  Региона 
Севера (выберите не более трех вариантов ответа) 

 
1. Создание специальной инновационной маркетинговой  структуры для 

продвижения инноваций 
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2. Создание Совета экспертов  по инновациям 
3. Введение налоговых льгот для  инновационных предприятий 
4. Поддержка приоритетных направлении  науки и технологии , перспективных 

инновационных проектов 
5. Развитие инновационной инфраструктуры в регионе 
6. Стимулирование частных инвестиции  в модернизацию технологическои  базы 

экономики 
7. Совершенствование нормативно-законодательнои  базы инновационнои  сферы 
8. Развитие системы подготовки и переподготовки специалистов инновационнои  

сферы 
9. Создание системы стратегического мониторинга инновационного потенциала 
10. Пропаганда инновационнои  деятельности в СМИ, повышение престижа 

исследовательских и творческих профессии  
11. Укрепление виртуальных коммуникационных отношений может быть одним 

из самых эффективных способов продвижения научных инноваций, увеличения 
числа клиентов и доходов научно-исследовательских учреждений 

12. Иное  (укажите)_________________________________________________________ 
 

XXIX. Каковы, на Ваш взгляд, наиболее востребованными видами инноваций в   
Pегионе Север Молдовы? (выберите не более четырех вариантов ответа) 

1. Инновационные технологии 
2. Организационно-управленческие инновационные решения 
3. Инновационные информационные технологии 
4. Инновационное оборудование 
5. Инновационныи  продукт 
6. Инновационные услуги 
7. Инновационные схемы финансирования 
8. Инновационное сырье 
9. Иное_________________________________________________________________ 
 

XXX. Средствами государственной поддержки научно-исследовательских 
предприятий являются: (выберите не более трех вариантов ответа) 

 
1. Субсидирование инновационной деятельности 
2. Налоговые льготы 
3. Создание институционально-правовой основы инновационной деятельности 

(ИД) 
4. Информационное обеспечение инновационной деятельности. 
5. Создание регионального  венчурного  фонда  
6. Венчурное финансирование (англ. venture finance - рисковое 

предпринимательство, направленное на использование технических и 
технологических новшеств, научных достижений, ещё не используемых на 
практике. Такой вид финансирования связан с большим риском неполучения 
доходов по инвестициям. Венчурным бизнесом чаще всего занимаются малые 
предприятия, организованные, в основном, при наукоёмких областях 
производства, разработчиках новых технологий, научных исследований) 

7. Образовательная деятельность при подготовке инновационных менеджеров 
8. Другое____________________________________________________________ 

 
XXXI. Что мешает активному взаимодействию бизнеса и науки? (выберите не более 
трех вариантов ответа) 

1. Отсутствие в потребности в сотрудничестве 
2. Недостаточность информации о деятельности других организаций в сфере 

инновационных разработок, технологий 
3. Незнание форм и методов сотрудничества 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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4. Низкий уровень доверия к партнерам 
5. Недоступная цена научных разработок 
6. Отсутствие активной позиции науки по продвижению инноваций 
7. Недостаточно активная позиция органов государственной власти по 

организации совместной работы науки и бизнеса 
8. Ничего не мешает 
9. Затрудняюсь ответить 
 

XXXII. Оцените творческий и предпринимательский потенциал населения Северного 
Региона Молдовы: 

1. Высокии  
2. Среднии  
3. Скорее среднии , чем низкии  
4. Итак и так/ as a s i as a 
5. Скорее низкии , чем среднии  
6. Низкии  
7. Очень низкии  
 

XXXIII. За последние 3 года Вы столкнулись с трудностями при найме персонала с 
навыками и компетенциями, которые Вы хотите? 

1. У меня не было никаких трудностей 
2. У меня были трудности 
3. Затрудняюсь ответить 
 

XXXIV. У вашей компании есть бюджет для обучения персонала? 
1. Да 2. Нет 3. Не знаю. 
 

XXXV. Каковы основные направления развития творческого и 
предпринимательского потенциала трудовых ресурсов инновационной 
инфраструктуры  Региона Ceвера Молдовы:  (выберите не более четырех вариантов 
ответа) 

1. Приоритетное финансирование научно-исследовательских и инновационных 
организаций и исследователей, доказавших свою эффективность в области 
исследований и инноваций. 

2. Содействие партнерским отношениям между исследовательскими и 
инновационными организациями, системой образования и бизнес средой и 
преимущественным финансированием совместных проектов 

3. Исследовательская и инновационная организации должны извлечь выгоду из 
права на мотивированный риск в исследовательской и инновационной 
деятельности, которая улучшит достигнутые результаты 

4. Большинство государственных ресурсов должны быть ориентированы на 
прикладные и экспериментальные / исследования  

5. Введение в школьную программу предметов основ развития творческого и 
предпринимательского мышления 

6. Развитие системы дополнительного образования по направлению 
„Предпринимательство: управление инновациями”. 

7. Введение в вузовскую программу курсов углубленного развития творческого и 
предпринимательского потенциала человека 

8. Введение дистанционных курсов для предпринимателеи , инновационных 
менеджеров, государственных служащих по развитию предпринимательского и 
творческого мышления 

9. Иное_________________________________________________________________ 
 

Наше исследование подходит к концу, пожалуйста, ответьте на несколько вопросов 
о вашей организации 
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XXXVI. Каков юридический статус предприятия? 
1. AO/ акционерное общество 
2. ООО / Общество с ограниченной ответственностью 
3. Государственное и муниципальное предприятие 
4. Кооператив 
5. другие формы ___________________________________________________ 
 

XXXVII. Какова форма собственности: 
1. Частное национальное 
2. Публичное 
3. Частное иностранное 
4. Смешанная 
5. Другое _______________________________________________________________ 

 
XXXVIII. Какова сфера деятельности? 

1. Услуги 
2. Промышленность 
3. Сельское хозяйство 
4. Другое ____________________________________________________ 

 
XXXIX. Каково количество сотрудников на предприятии? 

1. Более 50 2. 11-50 3. До 10 
 
XL. Какова ваша должность на предприятии? 

1. Руководитель высшего звена 
2. Руководитель  среднего звена 
3. Специалист высшего уровня квалификации 
4. Специалист среднего уровня квалификации 
5. Служащие конторские и по обслуживанию клиентов 
6. Квалифицированныи  рабочии  
7. Неквалифицированныи  рабочии  
8. Другое_________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

Благодарим за сотрудничество! 
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ANEXA 3 
 

Studiu sociologic: Cercetare-Dezvoltare-Inovare în Regiunea de Dezvoltare Nord 
GHID DE INTERVIU (semi-structurat sau focusat cu EXPERŢII)26 

 
1. Cum influențează situația politică și economică din Republica Moldova procesul de 

cercetare-dezvoltare- inovare din Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN). 
(Prezenta Strategie 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” Această viziune consună cu definiţia riguroasă 
recunoscută pe plan internaţional, potrivit căreia inovaţia este „implementarea unui produs 
(bun sau serviciu) sau proces, metodă de marketing sau metodă de management noi sau 
semnificativ îmbunătăţite în practicile unei întreprinderi, în organizarea locului de muncă sau în 
relaţiile firmei cu mediul extern. Astfel, 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). 

2. Cum considerați, este necesară elaborarea unei strategii inovaționale regionale, care ar 
consolida interesele științei, antreprenoriatului și statului. 

3. Cum evaluați potențialul științifico-tehnic al Regiunii de Dezvoltare Nord? 
4. Cum evaluați urmîtoarea afirmație: Inovarea în industrie și în servicii se bazează, în mare 

parte, pe achiziţii de echipamente și tehnologii de peste hotare, în locul soluțiilor tehnologice 
locale, doar câteva companii din Republica Moldova dispunând de departamente de cercetare-
inovare. 

5. Noile cunoştinţe pot apărea numai dacă există infrastructuri de cercetare de bună calitate 
şi accesibile. Infrastructurile de cercetare permit crearea unor noi medii, în care diferiţi 
cercetători pot avea acces la facilităţi ştiinţifice distribuite.  Cum stau lucrurile la acest capitol în 
RDN? 

6. Care sunt punctele tari și punctele salbe ale sistemului de cercetare-dezvoltare-inovare în 
RDN? 

7. În ce măsură inovațiile sunt introduse în activitatea entităților din RDN?  
8. Evalauat i ritmul activita t ii inovat ionale î n RDN 
9. Cum apreciați receptivitatea entităților din RDN față de ideile noi? 
10. Care factori influențează negativ activitatea inovațională în RDN? 
11. Ce factori împiedică interacțiunea dintre știință și buseness? 
12. Discrepanțele dintre business și știință în ultimii ani s-au diminuat sau, din contra, au 

crescut? 
13. În ce măsură entitățile din RDN posedă capital de risc (capitalul de risc este capitalul 

investit direct pentru cercetare și inițiere de noi afaceri inovative)? 
14. Este oare capabilă o întreprindere ce produce producție inovațională sau un inovator de 

sine stătător să-și comercializeze  produsul? Sau statul trebuie să fie garant al sistemelor 
inovaționale? 

15. Businessul industrial este cel mai pasiv subiect în ceea ce privește activitatea 
inovațională? 

16. Investițiile în cercetarea științifică pentru activizarea activității inovaționale din start 
constituie o acțiune nerentabilă? 

17. Aparatul de stat organizează și stimulează procesele inovaționale în RDN? 
18. Organele administrației publice locale se manifestă în calitate de garant și organizator al 

activității inovaționale? 
19. Sunt necesare comenzi de stat pentru producția inovațională? 
20. În ce măsură entitățile (firmele, instituțiile de cercetare etc.) au manageri bine 

experimentați în managementul inovației? 

                                                           
26 Itemii s-au utilizat selectiv, în funcţie de domeniul de activitate al expertului 
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21. Cum apreciați efectele inovațiilor realizate de entitățile din RDN în domeniul producției, 
organizării muncii, desfacerii  producției,  asupra salariaților? 

22. În ce măsură în Regiunea de Dezvoltare Nord se manifestă procesul de migrație a 
specialiștilor (brain-drean)? 

23. Care este ritmul dezvoltării clusterilor în RDN? (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, a 
căror activitate este concentrată pe inovare, iar cooperarea lor permite de a spori avantajele 
competitive ale întreprinderilor). 

24. Care este atitudinea față de ideea creării unui cluster agraro-industrial și edicațional în 
RDN? 

25. Cum evaluați afirmația: Pregătirea resurselor umane pentru cercetare trebuie să înceapă 
cât mai devreme, încă în sistemul de învăţământ preuniversitar? 

26. Cum evaluați afirmația: Creativitatea şi inovarea urmează să stea la baza procesului 
educaţional? 

27. Cum apreciați afirmația: urmează să fie create platforme tehnologice regionale pe 
domenii de importanţă majoră pentru economie şi societate în ansamblu?  

28. Cum apreciați informația:  Prin crearea de facilităţi sectorului privat şi, anume, 
instituirea scutirilor şi reducerilor la impozitul pe venit, scutirilor de TVA la importul de utilaj şi 
echipament pentru activitatea de cercetare, investiţia publică în cercetare va contribui la 
creşterea numărului de cercetători în mediul de afaceri? 

29. Evaluați afirmația: Promovarea doctoratului industrial în procesul de pregătire a 
specialiştilor de înaltă calificare va avea drept scop pregătirea unor specialişti de o calificare 
înaltă. 

30. Evaluați enunțul: conectarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare din RDN la reţelele 
europene, în special prin intermediul creării centrului de Inovare și Transfer Tehnologic din 
cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, va consolida relația cercetare-dezvoltare-
inovare în RDN. 

31. Evaluați enunțul: Asigurarea condiţiilor de egală participare a instituţiilor publice şi a 
celor private în procesul de cercetare va impulsiona procesul inovațional în RDN. 

32. Evaluați enunțul: Schimbarea principiilor de finanţare a cercetării, micşorând volumul 
finanţării instituţionale şi punând accentul pe finanţarea din proiecte prin concurs va conduce la 
eficientizarea mijloacelor financiare investite în cercetare. 

33. Evaluați enunțul: participarea reprezentanţilor antreprenoriatului tehnologic (high-
tech), a cercetătorilor şi inovatorilor în formarea şi realizarea programelor educaţionale pentru 
învăţămîntul superior va conduce la îmbunătățirea radicală a formării profesionale, la 
dezvoltarea creativității și gândirii inovaționale în sistem; 

34. Crearea unor platforme la nivelul RDN de dialog cu reprezentanţii societăţii în privinţa 
identificării nevoilor şi problemelor dezvoltării inovaționale va consolida relația cercetare-
dezvoltare-inovare. 

35. Evaluați enunțul: Dezvoltarea statisticilor regionale în domeniul cercetării-dezvoltării-
inovării şi implementarea lor, inclusiv preluarea celor europene, va conduce la amplificarea 
activității inovaționale. 

36. Evaluați enunțul: „motorul” dezvoltării unei economii  regionale durabile ar trebui să 
revină clusterelor, care va permite întreprinderilor mici şi mijlocii:  

- să penetreze în mod colectiv şi cu succes pe piaţa Uniunii Europene; 
- să sporească accesul la fondurile Uniunii Europene prin participarea în programele 

Uniunii Europene în domeniul dezvoltării clusteriale; 
- să dezvolte relaţii dintre industrie, universităţi şi comunitatea de afaceri; 
- să utlizeze eficient resursele financiare, materiale şi informaţionale. 

 
(Itemi, în special pentru instituții de cercetare, parcuri ştiinţificlo-tehnologice 

şi/sau industriale, incubatoare de afaceri) 
Evaluați următoarele enunțuri:   
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1. Iniţiativa de creare a clusterului trebuie să vină, în primul rând, de la agenţi economici, iar 
autoritatea publică locală trebuie să susţină şi să promoveze crearea şi dezvoltarea clusterului în 
regiune. 

2. Pentru asigurarea progresului şi succesului în procesul de dezvoltare a clusterelor la nivel 
local şi regional, este nevoie de participarea activă a actorilor-cheie: agenţi economici, 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp 
„Selecţia”, Camera de Comerţ şi Industrie Bălţi şi Agenţia de Dezvoltare Regională Nord. 

3. Principala cauză frenatoare în activitatea inovațională este lipsa unei abordări 
sistemice a activității de inovare în general şi a managementului acesteia la toate etapele 
ciclului de viață al produselor inovative - de la naşterea ideii inovatoare până la obținerea 
profitului din inovare, în particular. 

4. Fortificarea relațiilor de comunicare virtuală ar putea fi una din cele mai sigure căi de 
promovare a inovațiilor științifice, de creștere a numărului de clienți și, respectiv, a veniturilor 
instituțiilor de cercetare științifică. 

5. Canalizarea resurselor către cercetătorii care pot asigura cea mai mare performanță în 
domeniu va spori eficiența utilizării finanțelor investite în cercetare științifică. 

6. Introducerea dreptului cercetătorului științific de a se asocia liber în grupuri, indiferent 
de apartenența  instituționala a acestora, va contribui la creșterea potențialulul de cercetare și 
ponderii produselor inovative în Regiunea de Dezvoltare Nord. 

7. Concentrarea competențelor din domeniul cercetării și inovării la nivelul executivului 
prin crearea Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD) și Agenției Naționale de 
Asigurare a calității în Educație și Cercetare (ANACEC) va conduce la implementarea mai  rapidă 
a rezultatelor cercetării în activitatea întreprinderilor din economia reală și, respectiv, a 
producției inovative. 

8. Excluderea mecanismului acreditării organizațiilor din domeniile cercetării și inovării și 
înlocuirea acestuia cu instrumentul de evaluare (conform unei metodologii ce urmează a fi 
aprobată de Guvern și confirmare a titlurilor științifice realizată de ANACEC) va avea efecte 
pozitive asupra  domeniului, inclusiv asupra RDN. 

9. Modificarea statutului Academiei de Științe a Moldovei, care va avea statutul de instituție 
publică de interes național, autonomă și independentă de autoritățile publice, apolitică, care 
reunește personalități cu realizări deosebite în domeniile cercetării și inovării va avea un impact 
pozitiv asupra domeniului de cercetare și inovare. 

10. Direcționarea mijloacelor financiare cu prioritate către organizațiile din domeniile 
cercetării și inovării şi cercetătorilor care au dovedit performanță în cercetare și inovare va avea 
un impact pozitiv asupra activității inovaționale. 

11. Promovarea parteneriatului între organizațiile din domeniile cercetării și inovării, 
sistemul educațional și mediul de afaceri şi finanţarea preferențială a proiectelor derulate în 
comun va avea drept efect îmbunătățirea activității inovaționale. 

12. Organizaţia din domeniile cercetării și inovării va beneficia de dreptul la risc motivat în 
activitatea din sfera cercetării şi inovării, ceea ce va îmbunătăți rezultatele obținute. 

13. O separare clară între cercetarea fundamentală și cea aplicată, cu fonduri separate și 
politici separate de finanțare pentru cele două componente. 

14. Cea mai mare parte a resurselor publice ar trebui să fie direcționată spre cercetarea 
aplicată și experimentală/de dezvoltare. 

15. Cercetarea nu este încorporată într-un sistem de inovare eficient și funcționează, mai 
degrabă, separat de economie şi educaţie.  

16. Companiile private nu sunt foarte deschise cooperării cu cercetarea locală, inclusiv din 
cauza capacităţii reduse de absorbţie a cunoştinţelor de către industrie. 

17. Universităţile sunt, tradiţional, orientate mai degrabă spre învăţământ decât spre 
cercetare şi au o colaborare limitată atât cu institutele de cercetare-dezvoltare, cât şi cu sectorul 
de afaceri. Curricula nu este armonizată cu necesităţile industriei. Universităţile, la fel ca şi 
institutele de cercetare, au experienţă şi capacităţi limitate pentru brevetare, licențiere, 
companii „start-up” şi alte eforturi de comercializare.  
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ANEXA 4 

 

Metodologia cercetării statistice privind activitatea de inovare în industrie și 

servicii [40] 

I. Context general 

Cercetarea statistică privind inovarea are ca obiectiv colectarea datelor despre 

întreprinderile inovatoare din domeniul industriei și serviciilor. 

Cercetarea statistică a fost realizată în conformitate cu Regulamentul Comisiei Europene 

(CE) nr. 995/2012, care implementează Decizia nr.1608/2003/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului, privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al 

tehnologiei. 

Baza metodologică pentru statisticile referitoare la inovare este Manualul Oslo, realizat 

în comun de EUROSTAT (Biroul pentru statistici al Comisiei Europene) şi Organizaţia pentru 

Cooperare şi Dezvoltare Economică, determinând structura, conţinutul şi metodologia cercetării 

statistice. 

Implementarea cercetării statistice privind activitatea de inovare constituie un element 

important al alinierii Republicii Moldova la acquis-ul comunitar în domeniul statisticii. 

Indicatorii privind activitatea de inovare a întreprinderilor sunt incluși într-o serie de acte 

normative și anume: Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere 

Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2017 – 2019; Strategia inovațională a 

Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 „Inovații pentru competitivitate” aprobată prin 

Hotărârea Guvernului nr. 952 din 27.11.2013; Strategia de dezvoltare a sectorului 

întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012–2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 

685 din 13.09.2012; Strategia de dezvoltare a sistemului statistic național 2016-2020, aprobată 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 1451 din 30.12.2016. 

II. Organizarea cercetării  

Conform recomandărilor Eurostat, cercetarea statistică privind activitatea de inovare se 

realizează o dată la doi ani și are la bază chestionarul comunitar „Community Innovation 

Survey”. Din acest chestionar pentru cercetarea privind activitatea de inovare a întreprinderilor 

din Republica Moldova pentru anii 2015 – 2016, au fost preluați doar indicatorii principali care 

sunt obligatorii conform Regulamentului CE, fără includerea indicatorilor opționali.  

Principalii indicatori care rezultă din cercetarea statistică sunt:  

- Numărul întreprinderilor inovatoare; 

- Numărul de întreprinderi active în domeniul inovării, implicate în activitatea de 

cooperare; 

- Cifra de afaceri din activitatea de inovare aferentă produselor noi; 

- Cheltuielile aferente inovărilor; 

- Unitatea statistică de observare în cercetarea privind inovarea este întreprinderea, care 

este definită ca fiind cea mai mică unitate legal constituită, care dispune de autonomie 

decizională şi este organizată ca să desfășoare, în unul sau mai multe locuri, una sau mai 

multe activități pentru producerea de bunuri şi servicii.  

Modalitatea de colectare a datelor  

Datele au fost colectate de către oficiile teritoriale pentru statistică în perioada august - 

septembrie 2017, în baza chestionarelor completate pe suport de hârtie sau expediate prin 

intermediul portalului e-raportare de către întreprinderile incluse în cercetare.  
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Perioada de referinţă  

Perioada de referință a cercetării statistice au fost anii 2015 și 2016, cu excepția 

indicatorilor valorici, precum cifra de afaceri, cheltuielile aferente inovărilor, în cazul cărora 

perioada de referință este anul 2016.  

Sfera de cuprindere 

Cercetarea statistică s-a realizat pe întreaga țară cu excepția Transnistriei și a inclus 

exhaustiv toate întreprinderile cu 10 salariați şi peste, care au următoarele activități economice 

conform Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei (CAEM, rev.2):  

- industria extractivă (diviziunile 05 – 09);  

- industria prelucrătoare (diviziunile 10 - 33);  

- producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 

(diviziunea 35); 

- distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 

(diviziunile 36 – 39);  

- comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete (diviziunea 

46); 

- transport şi depozitare (diviziunile 49 – 53);  

- informaţii şi comunicaţii ( diviziunile 58 – 63); 

- intermedieri financiare şi asigurări (diviziunile 64 – 66);  

- activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice (diviziunile 71 – 73). 

Cercetarea statistică exclude întreprinderile cu activitățile economice: agricultura, 

administrația publică, învățământul, sănătatea și asistența socială, activități de recreere și de 

agrement, alte activități de servicii, activități ale gospodăriilor private și activități ale 

organizațiilor și organismelor extrateritoriale.  

Numărul de unități statistice cuprinse în cercetare a constituit 3233 de întreprinderi, din 

care 673 de întreprinderi au declarat activitate de inovare. Rata non - răspunsurilor a constituit 

0,9%. 

Diseminarea rezultatelor 

Diseminarea datelor s-a realizat pe următoarele aspecte: pe activități economice, pe 

regiuni de dezvoltare, după clase de mărimi ale întreprinderilor (conform criteriilor prevăzute 

în Legea nr.179 din 21.07.2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii).  

III. Definiții  

Inovarea reprezintă introducerea în întreprindere a unui produs, proces, metodă de 

organizare sau metodă de marketing, noi sau semnificativ îmbunătățite.  

Inovarea trebuie să aibă caracteristici sau intenții de utilizare noi sau care furnizează o 

îmbunătățire semnificativă față de ceea ce a fost înainte folosit sau vândut de către 

întreprindere.  

Există patru tipuri de inovări: de produs, de proces, de organizare, de marketing. 

Inovarea de produs reprezintă introducerea pe piață a unui bun sau serviciu nou sau 

semnificativ îmbunătățit, cu privire la capacitățile sale, ușurința în utilizare, componente sau 

sub-sisteme. De exemplu, înlocuirea unor materii prime cu altele având caracteristici 

îmbunătățite (textile respirabile, amestecuri ușoare, dar rezistente, materiale plastice 

nepoluante pentru mediul ambiant); introducerea unor componente noi sau îmbunătățite la 

liniile de produse existente (sisteme de frânare ABS, sisteme navigabile GPS în echipamentul de 

transport, camera față - verso încorporate în telefoane mobile, sisteme de fixare pentru 

îmbrăcăminte). 

Inovarea de proces reprezintă implementarea unui proces de producție, a unei metode 

de distribuție sau a unei activități suport, noi sau îmbunătățite semnificativ. De exemplu, 
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instalarea unor tehnologii de fabricație noi sau îmbunătățite, cum ar fi echipament de 

automatizare sau senzori care pot regla procesele; echipament nou necesar pentru produse noi 

sau îmbunătățite. 

 Inovarea de organizare reprezintă implementarea unei metode de organizare noi în 

practicile de afaceri ale întreprinderii (inclusiv în gestionarea cunoștințelor), în organizarea 

locului de muncă şi a relațiilor externe, care nu a mai fost folosită înainte de întreprindere. De 

exemplu, prima introducere a unor stimulente pentru performanță individuală sau de grup; 

reducere sau creștere în structura ierarhică de luare a deciziilor.  

Inovarea de marketing reprezintă implementarea unui concept de marketing nou sau o 

strategie de marketing care diferă semnificativ de metodele de marketing existente în 

întreprindere şi care nu a mai fost utilizată înainte în întreprindere. De exemplu utilizarea 

internetului pentru comercializarea unui tip de produs se consideră inovare de marketing, iar a 

doua utilizare pentru alt tip de produs nu este o inovare.  

Întreprinderi inovatoare sunt întreprinderile care au lansat produse (bunuri sau 

servicii) noi sau semnificativ îmbunătățite pe piaţă, sau au introdus procese noi sau semnificativ 

îmbunătățite, sau noi metode de organizare sau de marketing.  

Cheltuielile pentru activitatea de cercetare – dezvoltare proprie cuprind activitățile 

întreprinse de întreprindere, pentru a crea cunoștințe noi sau pentru a rezolva probleme 

științifice sau tehnice (include dezvoltarea proprie de programe de calculator – software, care 

respectă aceste cerințe). Se cuprind cheltuielile curente, care includ cheltuielile privind forţa de 

muncă şi cheltuielile de capital care includ clădiri şi echipament specific pentru cercetare-

dezvoltare.  

Cheltuielile pentru activitatea de cercetare – dezvoltare externă cuprind activitățile 

de cercetare-dezvoltare pe care întreprinderea le-a procurat de la alte întreprinderi. Cheltuielile 

pentru achiziții de utilaj, echipament si software includ achiziționarea de utilaj performant, 

echipament, software şi clădiri pentru a fi utilizate pentru produse noi sau îmbunătățite 

semnificativ. 

 Cheltuieli pentru achiziții de cunoștințe existente de la alte întreprinderi sau organizații 

includ achiziția de know-how existent, drepturi de autor, invenții brevetate şi nebrevetate etc., 

de la alte întreprinderi sau organizații pentru dezvoltarea produselor şi proceselor noi sau 

îmbunătățite semnificativ.  

Cheltuielile pentru alte activităţi de inovare includ: formarea profesională proprie sau 

externă pentru personal, pentru dezvoltarea şi/sau introducerea produselor şi proceselor noi 

sau îmbunătățite semnificativ, activități proprii sau contractate pentru introducerea pe piață a 

inovărilor, inclusiv cercetarea de piaţă şi lansarea de publicitate, activități de design sau pentru 

schimbarea formei sau aspectului bunurilor sau serviciilor, alte activități proprii sau contractate 

cum ar fi: studii de fezabilitate, testări, dotare, inginerie industrială pentru implementarea 

produselor şi proceselor noi sau îmbunătățite. 
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ANEXA 5 

 
Sursa: Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova. Educația în Republica Moldova, 

2016/2017. Chișinău, 2017, p. 104 

 

 
Sursa: Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova. Educația în Republica Moldova, 

2016/2017. Chișinău, 2017, p. 105 
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Sursa: Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova. Educația în Republica Moldova, 

2016/2017. Chișinău, 2017, p. 106 
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99 

 

 
Sursa: Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova. Educația în Republica Moldova, 

2016/2017. Chișinău, 2017, p. 108 
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Sursa: Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova. Educația în Republica Moldova, 

2016/2017. Chișinău, 2017, p. 113 

 



 
102 

 

 
Sursa: Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova. Educația în Republica Moldova, 

2016/2017. Chișinău, 2017, p. 113 
 

 
Sursa: Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova. Educația în Republica Moldova, 

2016/2017. Chișinău, 2017, p. 114 

 

 
Sursa: Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova. Educația în Republica Moldova, 

2016/2017. Chișinău, 2017, p. 114 



 
103 

 

 
Sursa: Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova. Educația în Republica Moldova, 

2016/2017. Chișinău, 2017, p. 115 
 

 
… 

 
Sursa: Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova. Educația în Republica Moldova, 

2016/2017. Chișinău, 2017, p. 116 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
104 

 

9. Bibliografie 

Acte normative 

1. Codul cu privire la ştiință şi inovare al Republicii Moldova. Nr. 259 din 15 iulie 

2004. 

2. Codul educației al Republicii Moldova. Nr. 152 din 17.07.2014. 

3. Legea nr. 138 din 10.05.2001 cu privire la activitatea de raționalizare. 

4. Legea nr. 206 din 07 iulie 2006 privind susținerea sectorului întreprinderilor 

mici şi mijlocii. 

5. Legea nr. 138 din 21 iunie 2007 cu privire la parcurile ştiinințico-tehnologice şi 

incubatoarele de inovare. 

6. Legea nr. 161 din 12 iulie 2007 privind protecția desenelor şi modelelor 

industriale. 

7. Legea nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor. 

8. Legea nr. 39 din 29 februarie 2008 privind protecția soiurilor de plante. 

9. Legea nr. 50 din 7 martie 2008 privind protecția invențiilor. 

10. Legea nr. 66 din 27 martie 2008 privind protecția indicațiilor geografice, 

denumirilor de origine şi specialităților tradiționale garantate. 

11. Legea nr. 139 din 2 iulie 2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. 

12. Legea nr. 182 din 15 iulie 2010 cu privire la parcurile industriale. 

13. Legea Nr. 166 din 11 iulie 2012 pentru aprobarea Strategiei naționale de 

dezvoltare „Moldova 2020”. 

14. Legea Nr. 179 din 21 iulie 2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii. 

15. Legea nr 190 din 21 septembrie 2017 pentru modificarea și completarea unor 

acte legislative. 

16. Hotărîrea Guvernului nr. 685 din 13 septembrie 2012 cu privire la Strategia de 

dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020. 

17. Hotărîrea Guvernului nr. 880 din 22 noiembrie 2012 cu privire la Strategiia 

Națională în domeniul Proprietății Intelectuale până în anul 2020. 

18. Hotărîrea Guvernului Nr. 614 din 20 august 2013 cu privire la aprobarea Concepţiei 

dezvoltării clusteriale a sectorului industrial al Republicii Moldova. 

19. Hotărârea Guvernului nr. 857 din 31 octombrie 2013 cu privire la Strategia 

națională de dezvoltare a societății informaționale ”Moldova Digitală 2020”. 

20. Hotărîrea Guvernului nr. 952 din 27 noiembrie 2013 cu privire la aprobarea 

Strategiei inovaţionale a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 „Inovaţii 

pentru competitivitate”. 

21. Hotărîrea Guvernului nr. 920 din 07 noiembrie 2014 cu privire la Strategia de 

cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova până în 2020. 

22. Hotărîrea Guvernului nr. 1472 din 30 decembrie 2016 cu privire la aprobarea 

Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere 

Republica Moldova - Uniunea Europeană în perioada 2017-2019. 

23. Decizia Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord nr. 3 din 12 februarie 2016 

cu privire la Strategia de dezvoltare regională Nord 2016-2020. 



 
105 

 

Monografii, studii, alte lucrări 

24. Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2016 [on-line]. Disponibil: 

http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5604. 

25. Activitatea de inovare a întreprinderilor în Republica Moldova, în anii 2015-2016 

[on-line]. 18 ianuarie 2018. Disponibil: www.statistica.md/newsview.php?l=ro& 

idc=168&id=5882&parent=0; 

26. Analiza triunghiului cunoașterii în Republica Moldova [on-line]. Disponibil: 

www.fktbum.md/assets/1_specification-moldova_rom_final_05.04.2016.pdf. 

27. CERTAN, Simion, CERTAN, Ion. Dezvoltarea cercetărilor științifice în condițiile 

aplicării acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană. În: 

Intelectus. 2016, nr.1. 

28. CHIRCA, Roman. Mecanisme de stimulare și finațare a inovațiilor în Republica 

Moldova. În: Intelectus, nr. 3, 2017. 

29. 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. 

30. Constrângeri majore asupra mediului de afaceri din Moldova [on-line]. Disponibil: 

www.cnpm.md/download.php?file=cHVibGljL3B1YmxpY2F0aW9ucy8yMjQ1OF9

tZF8zMTI1Ml9jbnBtLnBkZg%3D%3D. 

31. Evaluarea capacităților de cercetare a instituțiilor de învățământ superior din 

Republica Moldova. Coordonatori: CASE, Sorin, SALI, Nicolae. Chișinău, 2013. 100 

p. ISBN 978-9975-80-782-1 Disponibil: https://soros.md/files/publications/do 

cuments/Studiu %2C%20%E2%80%9EEvaluarea%20capacit%C4%83%C8% 

9Bilor%20de%20cercetare%20a%20institu%C8%9Biilor%20de%20%C3%AEn

v%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2nt%20superior%20din%20Republica%

20Moldova%E2%80%9D.pdf. 

32. Finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii în Republica Moldova: Probleme, 

tendințe și perspective (III) [on-line]. Disponibil: www.viitorul.org/files/library/ 

4660294_md_finantarea_201.pdf;  

33. FLOREA, Cristina Andreea N., Clustere creativ-inovative. Comunităţi şi oraşe 

creativ-inteligente. Teză de doctorat. Bucureşti: ASE, 2016. Disponibil: 

http://www.doctorat.ase.ro/Media/Default/sustineri%20teze%20doctorat/doc

umente%20doctoranzi/Rezumat_teza_FloreaCristina_RO.pdf 

34. HOFFMAN, Oscar, POPESCU Gheorghe. Probleme de metodologie în analiza 

realitățiilor sociale. București: Ed. Universitară, 2009. 344 p. ISBN 978-973-749-

596-9; 

35. HOLLANDERS, Hugo, STANIONYTE, Lina. Mapping and identification of the 

regional potential of the Republic of Moldova [on-line]. Disponibil: 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/234901/Moldovan+Busin

ess+Week+-+Oct+6+Hollanders+-long+version.pdf/5e5d9ad5-dfcb-40e0-b298-

48d536d3d489. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52010DC0546
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52010DC0546


 
106 

 

36. LEVITSKAIA, Alla. Managementul dezvoltării inovaționale a economiei regionale 

(în baza UTA Găgăuzia). Autoreferat al tezei de doctor habilitat în științe 

economice [on-line]. Disponibil: www.cnaa.md/files/theses/2017/51622/alla_le 

vitskaia_abstract.pdf; 

37. LEVITSKAIA, Alla. Dezvoltarea antreprenoriatului prin inovații (în baza industriei 

alimentare din Regiunea de Dezvoltare Sud). Autoreferatul tezei de doctor în 

economie [on-line]. Disponibil: www.cnaa.md/files/theses/2017/52451/liudmil 

a_rosca-sadurschi_abstract.pdf 

38. LUPUȘOR, Adrian, FALĂ, Alexandru, POPA, Ana, CENUȘĂ, Denis, MORCOTÎLO, 

Iuirie. Republica Moldova 2017: raport de stare a țării [on-line]. Expert-grup, 

Friedrich Ebert Stiftung. Chișinău, 2017. Disponibil: www.expert-grup.org/media 

/k2/attachments/RST_2017_ro.pdf 

39. MACARI, Vadim. Evoluția IMM-urilor din Republica Moldova în anii 2007-2015 în 

profil teritorial. În: Analele Institutului Național de cercetări Economice. 2017, nr. 

1, pp. 7-13. Disponibil: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Evolutia 

%20IMM-urilor%20din%20Republica%20Moldova%2C%20in%20anii%20200 

7-2015%2C%20in%20profil%20teritorial.pdf. 

40. Metodologia cercetării statistice privind activitatea de inovare în industrie și 

servicii [on-line]. Disponibil: http://www.statistica.md/public/files/ComPresa/ 

Antreprenoriat/Metodologia_inovare.pdf. 

41. MIFTODE, Vasile. Tratat de metodologie sociologică. Iași: Ed. Lumen, 2003. 500 p. 

42. Moldova urcă în clasamentul mondial al competitivității [on-line]. Disponibil: 

http://www.vsi.md/index.php/ro/2017/09/moldova-urca-in-clasamentulmondi 

al-al-competitivitatii; 

43. Moldova a coborât opt poziții în clasamentul Indicelui global de inovație [on-line]. 

Disponibil: http://agora.md/stiri/33654/moldova--a-coborat-opt-pozitii-inclas 

amentul-indicelui-global-de-inovatie. 

44. Moldova pe locul 44 în lume după Indicele global de inovație [on-line]. Disponibil: 

http://bani.md/moldova-pe-locul-44-in-lume-dupa-indicele-global-de-inovatie/ 

accesat în data de 08 noiembrie 2017. 

45. Notă analitică în baza statisticilor oficiale: Activitatea de antreprenoriat în profil 

teritorial [on-line]. Disponibil: www.statistica.md/public/files/publicatii_electro 

nice/Note_analitice_teritorial/Nota_Antreprenoriat.pdf. 

46. POPA, Andrei, ROȘCA-SADURSCHI, Liudmila. Dezvoltarea prin clustere ca 

strategie inovațională a economiei contemporane. În: Buletinul Științific al 

Universității de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, 1(7). Cahul, 2012, p.84-91 ISSN 1857-

2723. 

47. POPA, Ana. Cercetare, dezvoltare și inovare în Republica Moldova: probleme și 

soluții [on-line]. Disponibil: https://expert-grup.org/media/k2/attachments/Cer 

cetare_dezvoltare_si_inovare_in_Republica_Moldova.pdf. 

48. Publicațiile colaboratorilor Institutului de cercetări pentru Culturile de Câmp 

(ICCC) „Selecția”: Bibliografie (1964-2014). Chișinău, 2015. 258 p. Disponibil: 

http://dspace.uasm.md/bitstream/handle/123456789/1405/Selectia.pdf?seque

nce=1&isAllowed=y. 

http://bani.md/moldova-pe-locul-44-in-lume-dupa-indicele-global-de-inovatie/


 
107 

 

49. Raport anual 2016 al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii 

Moldova [on-line]. Disponibil: http://agepi.gov.md/sites/default/files/bopi/ra_ 

2016.pdf. 

50. ROŞCA-SADURSCHI, Liudmila, ZARIŞNEAC, Natalia, ANTOHI, Liudmila. Rolul 

clusterelor în dezvoltarea regională. În: Buletinul Ştiinţific al Universităţii de Stat 

„Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, nr. 1(9). Cahul, 2013, p. 48-66 ISSN 1857-

2723.  

51. ROŞCA-SADURSCHI, Liudmila. Fuziunea sau clasterizarea întreprinderilor 

autohtone în perioada de criză. În: Analele științifice ale Universității de Stat “B.P. 

Hasdeu” din Cahul, volumul VII. Cahul, 2011, pp. 177-181 ISSN:1875-2170. 

52. ROŞCA-SADURSCHI Liudmila. Impactul potențialului economic și inovațional 

regional la dezvoltarea economico-socială a țarii. În: Analele științifice ale 

Universității de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, volumul III. Cahul, 2007, pp. 199-203. 

53. Sociologie organizațională [on-line]. Disponibil: http://www.apubb.ro/wp-

content/uploads/2011/02/Sociologie_Organizationala_Suport_de_curs.pdf. 

54. Studiu privind îmbunătățirea cadrului normativ-legislativ național din domeniul 

proprietății intelectuale în vederea încurajării activității inovaționale [on-line]. 

Disponibil: http://agepi.gov.md/sites/default/files/sedinte_cnpi/19-04-2016/5-

2.pdf. 

55. Studiu privind îmbunătățirea cadrului normativ-legislativ național din domeniul 

proprietății intelectuale în vederea încurajării activității inovaționale [on-line]. 

Disponibil: www.agepi.md/sites/default/files/2015/11/Studiu_inovare.pdf.; 

56. The Global Competitiveness Report 2016-2017 / Raportul Global al 

Competitivităţii 2016-2017. 28 septembrie 2016, [on-line]. Disponibil: 

http://www.ase.md/ro/avize/lansarea-raportului-competitivit-ii-globale-2016-

2017.html. 

57. АГАРКОВ С.А., КУЗНЕЦОВА Е.С., ГРЯЗНОВА М.О. Инновационный 

менеджмент и государственная инновационная политика [on-line]. 

Издательство „Академия Естествознания”, 2011. Disponibl: www.monographi 

es.ru/ru/book/view?id=1122. 

58. ГЕРАСИМОВ А.В. Инновационный потенциал регионов: теория и практика. 

Под науч. ред С.В. Кузнецова, РАН, Ин-т проблем регион. экономики РАН. М.: 

Наука-Бизнес-Паритет, 2012. 

59. Исследование проблем, условий и факторов развития инновационной 

деятельности в Ростовской области [on-line]. Disponibil: http://novadon.ru/ 

tl_files/docs/Analiz%202.docx. 

60. КЛЮЧАРЕВ Г.А., CАВЕНКОВ А.И., БАКЛАНОВ П.А. Кадры российской науки: 

проблемы и методы их решения. În: Социологические иссдедования, nr. 9, 

2016. C. 117-125. Disponibil: http://socis.isras.ru/files/File/2016/2016_9/117-

125_Klyucharev.pdf. 

61. КОРОТАЕВ С.А. Креативность и ее факторы: проблемы концептуализации в 

исследованиях. În: Социологический журнал. Том. 21. № 2, 2015. C. 6-30. 

Disponibil: http://jour.isras.ru/index.php/socjour/article/download/1318/29 

16.  



 
108 

 

62. КРАСИН Ю.А. Инновационный тип развития общества и политическая 

система в России. [on-line]. Disponibil: www.civisbook.ru/files/File/Krasin_inn 

ov.pdf. 

63. ЛЕВИЦКАЯ, Алла. Модель наращивания инновационного потенциала на 

базе кластеризации отраслей и секторов региональной экономики. În: 

Analele ASEM, ediția a XII-a, nr. 2. Chișinău, 2014. 

64. ПАРМАКЛИ Д.М. Особенности инновационных разработок в сельском 

хозяи стве. I n: Intelectus, nr. 1, 2016. pp. 59-66; Disponibil: https://ibn.idsi.md/ 

sites/default/files/imag_file/59_66_Osobennosti%20otsenki%20innovatsionnyih

%20razrabotok%20v%20selskom%20hozyaystve.pdf; 

65. САВИНКОВ В.И., АРЕФЬЕВ А.Л. Государственное регулирование науки: 

успехи и недочеты. În: Социологические иссдедования, nr. 9, 2016. C. 125-133. 

Disponibil: http://socis.isras.ru/files/File/2016/2016_9/125-133_Savinkov.pdf. 

66. Современные инструменты инвестиционного развития регионов. Под ред. 

к.э.н. А.П. Сысоева (учебное пособие) / А.П. Сысоев, Е.Е. Полянская, Т.Д. 

Баснина и др. Москва: Статут, 2007. 184 с. ISBN: 978-5-8354-0446-9. 

67. ТРАПЕЗНИКОВ С.В. Генезис малого и среднего инновационного 

предпринимательства в Белгородской области: социологический дискурс о 

состояния развития. În: Современные проблемы науки и образования. 

Электронный научный журнал. Disponibil: https://www.science-education.ru/ 

ru/article/view?id=5421. 

68. УНТУРА Г.А. Университеты и инновации: мировые тенденции и 

региональный опыт. În: Вест. Новосиб. Гос. ун-та. Серия: Социально-

экономические науки, Т.13, вып. 2, 2013. Disponibil: https://nsu.ru/rs/mw/lin 

k/Media:/30090/2013_2_03.pdf. 

69. ШЕПЕЛЕНКО Е.Г. Пути совершенствования государственной политики на 

региональном уровне (по результатам социологического исследования). În: 

Социология и управление nr. 2, 2014. C. 88-92. [on-line]. Disponibil: 

https://cyberleninka.ru/article/v/puti-sovershenstvovaniya-gosudarstvennoy-in 

novatsionnoy-politiki-na-regionalnom-urovne-po-rezultatam-sotsiologicheskogo. 


