
nr. 1(12), februarie 2009 - 55     

INOVAREA ŞI TRANSFERUL 
TEHNOLOGIC 

Dr. Ghenadie CERNEI
Evaluarea stării actuale de lucruriA.   

Situaţia în domeniul inovării şi transferului tehnolo-
gic se caracterizează prin faptul că atât punctele forte, cât 
si neajunsurile sunt moştenite de la mediul de cercetare, 
fi ind amplifi cate de către societate (inclusiv componenta 
economică). 

Punctele forte:
 Ultimii 2 ani s-au făcut eforturi impunătoare pentru 1.

a creşte încrederea faţă de cercetarea în Republica Moldo-
va şi rezultatele obţinute.

 Mediatizarea cazurilor de succes trezeşte interesul 2.
societăţii faţă de inovaţii.

 Procesul de inovare şi transfer tehnologic lansat în 3.
2005 începe a da rezultate, inclusiv prin faptul că mulţi 
dintre cercetători conştientizează faptul că rezultatele obţi-
nute pot fi  comercializate, iar unii dintre ei pătrund în esen-
ţa metodelor şi mecanismelor de comercializare.

 Crearea infrastructurii inovaţionale 4. PST Academica 
şi Incubatorul inovaţional Inovatorul conditionează posi-
bilităţi de lansare şi creştere a afacerilor inovaţionale atât 
în baza cercetărilor efectuate de savanţii Republicii Mol-
dova, cât şi a celor aduse de peste hotare.

 Agenţia de Inovare si Transfer Tehnologic pune ac-5.
cente pe implementarea rezultatelor cercetării care pot fi  
ulterior comercializate, fi ind susţinută în acest proces de 
către conducerea AŞM.

 Dezvoltarea parteneriatelor de cercetare creează 6.
condiţii de apariţie a parteneriatelor în domeniul I&TT.

 Numirea persoanelor responsabile de I&TT în in-7.
stitutele de cercetare şi instruirea lor va permite petrecerea 
auditului tehnologic în bază regulată, dar şi selectarea rezul-
tatelor cu potenţial de comercializare la o etapă  incipientă.

 Altele.8.
Neajunsuri:
Infrastructura dezvoltată a inovaţiei şi a transferului 1. 

tehnologic slab dezvoltată.
Nivelul jos al pregătirii rezultatelor cercetărilor pentru 2. 

implementare.
Nivelul jos de încredere faţă de rezultatele ştiinţei au-3. 

tohtone.
Legătura nesatisfăcătoare între ştiinţă şi mediul de afa-4. 

ceri.
Mediatizarea insufi cientă a rezultatelor cercetărilor.5. 
Relaţia nesatisfăcătoare între cercetarea din Republica 6. 

Moldova şi cercetarea mondială.
Înţelegerea slabă a esenţei afacerilor în mediul de cer-7. 

cetare.
Orientarea spre fi nanţări bugetare, dar nu spre dezvol-8. 

tarea afacerilor inovaţionale.
Lipsa stimulenţilor în implementarea afacerilor inova-9. 

ţionale.
Lipsa mecanismelor de monitorizare a dinamicii re-10. 

zultatelor cercetărilor, inclusiv la nivel de institute, cerce-
tători.

Oportunităţile şi ameninţările pentru dezvolta-B. 
rea domeniului, inclusiv infl uenţa factorilor externi

Principala ameninţare este lipsa rezultatelor pe perioa-
da unui timp îndelungat. Aceasta poate duce la pierderea 
încrederii societăţii faţă de capacitatea de cercetare-inova-
re, ce ar conduce la micşorarea fi nanţării, precum şi a altor 
forme de susţinere a acestui proces.

În ce priveşte oportunităţile, este de menţionat faptul 
că, în condiţiile crizei economice globale, toate ţările pun 

accent pe inovarea economiei, stimularea apariţiei IMM-
urilor inovaţionale, acelaşi lucru fi ind posibil de a-l lansa 
şi în Republica Moldova.

Formularea obiectivelor pentru Republica Mol-C. 
dova pe termen mediu (5-6 ani)

 Dezvoltarea continuă a infrastructurii inovaţionale.9.
 Sporirea numărului de IMM inovaţionale – dublare în 10.

fi ecare an din următorii 5 ani.
 Implementarea statisticilor inovaţionale. 11.
 Creşterea indicatorilor de statistică inovaţională a Re-12.

publicii Moldova până la nivelul minim al statelor  UE.
 Asigurarea în continuare a implementării rezultatelor 13.

cercetării şi a transferului tehnologic. 
 Elaborarea recomandărilor şi a posibilelor soluţii de D. 

dezvoltare pe termen mediu (5-6 ani)
Printre masurile de evoluţie pozitivă a situaţiei pot fi  men-
ţionate următoarele:

 1. Instruirea continuă a persoanelor responsabile de I&TT 
din institute;

 2. Comunicarea continuă şi evaluarea în funcţie de numă-
rul şi calitatea proiectelor de TT;

 3. Evaluarea şi descoperirea celor mai puternice direcţii de 
cercetare a sistemului A.Ş.M.;

 4. Elaborarea propunerilor de prioritizare a acestor direcţii 
în cadrul A.Ş.M., inclusiv prin fi nanţare specială;

 5. Dezvoltarea prioritară a proiectelor de TT cu potenţial de:
produceri orientate spre export• 
tirajare pe teritoriul RM şi în afara ţării• 

 6. Obţinerea unor efecte economice rapide pentru a asigura 
evidentierea cazurilor de succes;

 7. Defi nirea de  direcţii principale (în baza evaluării care 
se va efectua):

cele mai “tari” direcţii de cercetare • 
direcţii de cercetare importante pentru economia RM • 
altele• 

 8. Monitorizarea programelor de cercetare aplicată;
 9. Evidenţa cercetătorilor şi a rezultatelor obţinute de ei;
 10. Diagnostica proiectelor cu potenţial de TT;
 11. Monitorizarea proiectelor de TT timp de 5 ani după 

fi nisarea lor;
 12. Dezvoltarea proiectelor de TT prin intermediul incuba-

toarelor inovaţionale şi a parcurilor ştiinţifi ce, creând mase 
critice de activitate inovaţională;

 13. Stabilirea parteneriatelor cu parcuri industriale, incu-
batoare de afaceri din alte ţări;
14. Munca continuă cu cercetătorii în vederea selectării 
proiectelor pentru TT;
15. Suportul şi pregătirea pentru spin-off;
16. Stimularea creării de IMM inovative;
17. Atragerea reprezentanţilor businessului real în evalua-
rea potenţialului economic al proiectelor de TT;
18. Crearea condiţiilor de îmbunătăţire a accesului la teh-
nologiile de transfer tehnologic prin fondarea unui Centru 
de instruire continuă, unde vor fi  antrenaţi masteranzii şi 
doctoranzii Universităţii academice;
19. Dezvoltarea programelor de colaborare cu organismele 
internaţionale în domeniul inovaţiilor şi transferului teh-
nologic;
20. Programe de dezvoltare instituţională şi transfer teh-
nologic;
21. Preluarea experienţelor altor ţări în domeniul I&TT;
22. Implementarea statisticilor inovaţionale (împreună cu 
IEFS),  inclusiv a indexului de implementare orientat spre 
măsurarea rezultatului practic al cercetării;
23. Implementare de proiecte de I&TT.

Identifi carea posibilităţilor de participare a E. 
comunităţii ştiinţifi ce la implementarea soluţiilor pro-
puse

Implicare în toate activităţile preconizate.14.

A.Ş.M., consultant al autorităţilor publice centrale


