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Inovare şi transfer tehnologic

SISTEMUL NAŢIONAL 
DE INOVARE ŞI 
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Agenţia pentru Inovare şi 
Transfer Tehnologic, A.Ş.M.

The Agency for Innovation and Technology 
Transfer (AITT) of the Academy of Sciences of 
Moldova (ASM) was established in the end of 2004 
with a view to implement the state policy in the fi -
eld of innovation and technology transfer.

The AITT:
organized the implementation and monito-a) 

ring in 2005 - of eight technology transfer projects 
fi nanced from the state budget in the amount of 1.6 
million lei, in 2006 – of 27 projects fi nanced from 
the state budget in the amount of 3 million lei, in 
2007 – of 43 projects fi nanced from the state bud-
get in the amount of 5.7 million lei.

worked out Law on Science and Technolo-b) 
gy Parks and Innovation Incubators No.138-XVI  
which was passed by the Parliament on 21 June 
2007. The  law has two important peculiarities in 
comparison with similar laws of other countries:

The parks and incubators regulated by this 1) 
law are “virtual”, i. e. they are not limited in a clo-
sed space but can have as residents physical and 
juridical persons situated in any geographic point 
of the country.

The residents of science and technology 2) 
park and of innovation incubator are granted with 
fi scal and customs incentives which are very sel-
dom granted both numerically and in volume, and 
namely:

Exemption from payment of VAT (20%) on - 
goods and services imported from abroad;

Exemption from payment of VAT (20%) on - 
goods and services bought on the territory of the 
Republic of Moldova;

Exemption from payment of customs taxes - 
(5%) on imported goods and services.

 worked out and promoted the National In-c) 
novation Strategy for 2008-2011 through govern-
mental institutions up to the stage of approval in 
the Governmental meeting for the fi rst time since 
the country became independent.

La etapa actuală a dezvoltării comunităţii mon-
diale, cu adevărat prospere sunt statele care au reuşit 
să edifi ce societăţi şi economii bazate pe cunoaştere, 
adică pe triada „educaţie – cercetare – inovare”.

De la obţinerea independenţei şi până în prezent, 
în Republica Moldova primii doi piloni ai acestei 
triade s-au păstrat într-o anumită măsură, cu toate 
că în anumite domenii cercetarea sau a dispărut,  sau 
s-a pomenit în stare de criză acută, stare ce, în ulti-
mii 3 ani, odată cu adoptarea şi implementarea Co-
dului cu privire la ştiinţă şi inovare, vădeşte anumite 
semne de ameliorare.  

Cât priveşte educaţia, această sferă a cunoscut o 
dezvoltare ascendentă, mai degrabă extensivă decât 
intensivă, mărindu-se substanţial numărul studenţi-
lor, dar nu şi calitatea instruirii. Oricum, învăţămân-
tul universitar continuă să producă şi să reproducă 
un potenţial uman care îşi găseşte aplicare dacă nu 
în ţară, atunci peste hotare.

Cu totul alta este situaţia în inovare – această 
interfaţă dintre cercetarea ştiinţifi că, activităţile de 
creare a noilor produse şi servicii şi implementarea 
lor în practica economică şi socială. Veriga imple-
mentării, a transferului tehnologic din complicatul 
lanţ inovaţional, care începe de la ideea născută în 
capul  savantului sau inventatorului şi se termină cu 
o nouă marfă sau serviciu furnizate pe piaţă – aceas-
tă verigă în ţara noastră pe parcursul anilor de inde-
pendenţă a fost distrusă cu desăvârşire. 

E un handicap al dezvoltării care necesită a fi  
depăşit cu orice preţ în timpul cel mai apropiat po-
sibil. Şi iată de ce. Ştiinţa, inovarea, produsele inte-
lectuale actualmente sunt recunoscute pretutindeni 
în calitate de factori determinanţi ai creşterii econo-
mice, elemente indispensabile ale strategiilor poli-
tice la nivel de state, deoarece pentru guverne este 
clară legătura dintre abilitatea naţiunilor de a incor-
pora inovaţiile în activităţile economice şi abilitatea 
de a concura pe pieţele mondiale. Efi cienţa econo-
miilor moderne într-o măsură defi nitorie depinde de 
rezultatele transformărilor structurale, bazate pe un 
proces de schimbare neîntreruptă a tehnologiilor de 
producere şi a sistemelor de management cu altele 
noi, mai performante. Sfera inovării reprezintă nu-
cleul schimbărilor structurale în orice sistem eco-
nomic, iar caracteristicile acestei sfere determină 
viteza şi calitatea transformărilor economice. 

 Atât considerentele de ordin economic, cât 
şi necesitatea implementării principiilor dezvoltării 
durabile impun recunoaşterea importanţei excepţi-
onale a cercetărilor ştiinţifi ce şi inovării în evoluţia 
socio-economică a statelor. Conform unor estimări, 
circa 75% din creşterea Produsului Intern Brut 
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(PIB) se datorează implementării rezultatelor ştiin-
ţifi ce şi a tehnologiilor avansate, precum şi nivelului 
înalt de educaţie a populaţiei. Respectiv, ameliora-
rea calităţii vieţii, reducerea poluării şi degradării 
mediului, precum şi menţinerea biodiversităţii sunt 
de neconceput fără o bază ştiinţifi co-tehnologică şi 
inovaţională modernă.

Actualmente, infrastructura de inovare în Repu-
blica Moldova practic lipseşte, existând doar unele 
elemente în stare incipientă de dezvoltare. Subfi nan-
ţarea şi reformarea întârziată au împiedicat racorda-
rea la tendinţele mondiale, iar sectorul real extrem 
de fragil n-a putut exercita o cerere reală pentru ino-
vare. Întreprinderile mari, care în anii ”90  realizau 
integral s-au parţial ciclul inovaţional, au fost lichi-
date sau au încetat activitatea de inovare  ca urmare 
a lipsei de surse fi nanciare. Antreprenoriatul nu rea-
lizează investiţii substanţiale şi de durată în inovare 
din cauza riscurilor înalte care sunt iminente acestor 
activităţi, iar structurile fi nanciare respective (fon-
durile venture, etc.)  lipsesc. 

Nivelul culturii inovării este extrem de redus 
atât în sectorul productiv şi de servicii, cât şi în 
instituţiile de cercetare ştiinţifi că. Activităţile de 
transfer tehnologic, susţinute de către stat, au fost 
lansate doar în ultimii 3 ani. Lipsesc informaţiile 
privind nivelul activităţilor de inovare din companii 
şi fi rme din cauza sistemului imperfect  de evidenţa 
statistică şi contabilă a activităţii de inovare şi cos-
turilor acesteia. 

Modernizările actuale se produc preponderent 
pe seama importului de noi tehnologii şi sisteme 
de management. Costurile mai reduse ale cercetă-
rii-inovării în Republica Moldova, în comparaţie cu 
mediul internaţional, care pe termen scurt reprezintă 
un  avantaj, pe termen lung creează un risc supli-
mentar legat de „brain-drain” („scurgere de creieri”) 
în contextul globalizării. 

Asemenea activităţilor economice, activităţile 
de inovare sunt concentrate preponderent în oraşe-
le Chişinău şi Bălţi. Aceasta reprezintă un obstacol 
serios în calea dezvoltării regionale şi a cooperării 
transfrontaliere în cadrul Euroregiunilor la care face 
parte ţara noastră. 

Pentru revitalizarea sistemului naţional de ino-
vare şi promovarea transferului tehnologic, în con-
formitate cu articolele 79 şi 89 ale Codului cu pri-
vire la ştiinţă şi inovare, la sfârşitul anului 2004 a 
fost creată Agenţia pentru Inovare şi Transfer Teh-
nologic  (AITT) a Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
(AŞM), cu menirea de a realiza politica de stat în 
domeniul inovării şi transferului tehnologic.  

 Pentru realizarea politicii de stat menţionate, în 

ultimii ani de după adoptarea Codului cu privire la 
ştiinţă şi inovare noi am reuşit să avansăm destul 
de rapid, în special în domeniul transferului tehno-
logic: în anul 2005 au fost realizate 8 proiecte de 
transfer tehnologic cu fi nanţare bugetară de 1,6 mln. 
lei; în 2006 - 27 proiecte cu fi nanţare bugetară de 3 
mln. lei  şi cofi nanţare din business de 4,6 mln. lei; 
în 2007 - 43 proiecte cu fi nanţare bugetară de 8,3 
mln. lei  şi cofi nanţare de 5,7 mln. lei. Aceste cofi -
nanţări dovedesc că, pe de o parte, comunitatea de 
afaceri este receptivă la inovaţii, iar pe de altă parte, 
ceea ce este deosebit de îmbucurător – rezultatele 
ştiinţei noastre şi inovaţiile se regăsesc în practicile 
economice, sociale şi ecologice.

În domeniul creării infrastructurii inovaţionale 
avem, de asemenea, rezultate palpabile: Agenţia 
pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a elaborat şi 
Parlamentul a adoptat Legea cu privire la parcurile 
ştiinţifi co-tehnologice şi incubatoarele de inovare 
nr. 138-XVI din 21.06.2007 – lege care, în compa-
raţie cu legile similare din alte ţări ,are două parti-
cularităţi importante:

parcurile şi incubatoarele reglementate de 1) 
această lege sunt „virtuale”, adică nu-s limitate de 
vre-un spaţiu închis, ci pot avea în calitate de rezi-
denţi persoane fi zice şi juridice amplasate în orice 
punct geografi c al ţării. Aceşti rezidenţi pot avea 
orice formă organizaţional-juridică, orice formă de 
proprietate, dar trebuie să-şi desfăşoare activitatea 
în domeniile cercetării ştiinţifi ce, inovării şi transfe-
rului tehnologic, producerii şi realizării mărfurilor 
(serviciilor) obţinute în rezultatul acestor genuri de 
activitate;

rezidenţilor parcului ştiinţifi co-tehnologic şi 2) 
ai incubatorului de inovare li se oferă facilităţi fi s-
cale şi vamale foarte rar întâlnite atât ca număr, cât 
şi ca mărime şi anume:

scutirea de plata TVA (20%) pentru mărfurile - 
şi serviciile importate din străinătate;

scutirea de plata TVA (20%) pentru mărfurile - 
şi serviciile procurate pe teritoriul Republicii Mol-
dova;

scutirea de achitarea taxelor vamale (5%) - 
pentru mărfurile şi serviciile importate;

scutirea de plata impozitului pe venit pentru 3 - 
perioade impozitare;

reducerea tarifelor pentru arenda încăperilor - 
şi serviciile comunale pentru rezidenţii, amplasaţi 
pe teritoriul parcului ştiinţifi co-tehnologic ori a in-
cubatorului de inovare.

Statul va asigura pe viitor nu numai acordarea fa-
cilităţilor respective în cel mai liberal regim posibil, 
dar şi va aloca de la buget sume destul de importan-
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te pentru dezvoltarea infrastructurii inovaţionale şi 
promovarea transferului tehnologic, cu condiţia cofi -
nanţărilor din surse extrabugetare. Anual, mijloacele 
respective se vor distribui după cum urmează: 

2008 – 19,3 mln. lei, din care cofi nanţare din 
business – 6,0 mln. lei

2009 – 36,3 mln. lei, din care cofi nanţare din 
business – 14,5 mln. lei

2010 – 46,3 mln. lei, din care cofi nanţare din 
business – 18,5 mln. lei

2011 – 56,3 mln. lei, din care cofi nanţare din 
business – 22,5 mln. lei

Au fost identifi caţi administratorii: 
primului parc ştiinţifi co-tehnologic „Aca-a) 

demica” – Institutul pentru Dezvoltarea Proprietăţii 
Intelectuale „INDEPRIN” S.R.L., director dr. Eu-
gen Staşcov;

primului incubator de inovare „Inovatorul” b) 
– „CERBER-INFO” S.R.L., director dr. Ghenadie 
Cernei.

Până la moment, în cadrul concursului pentru 
statutul de rezidenţi ai parcului şi incubatorului au 
înaintat documentele 59 companii din ţară şi de pes-
te hotare. 

Pentru dezvoltarea sistemului naţional de inova-
re şi promovarea transferului tehnologic vor fi  valo-
rifi cate oportunităţile de sprijinire şi stimulare a ac-
tivităţilor inovaţionale oferite de către organizaţiile 
străine şi internaţionale, cum ar fi  Fondul american 
de cercetare – dezvoltare civilă (CRDF), Agenţia 
de cercetare - dezvoltare a Moldovei (MRDA), Co-
pernicus, EURECA, UNIDO, programele Comisiei 
Europene TAIEX şi TWINNING, BSEC (BLACK 
SEA ECONOMIC COOPERATION), Science and 
Technology Center in Ukraine (STCU), COST 
– Cooperare Ştiinţifi că şi Tehnică, SCOPES (Sci-
entifi c Cooperation between Eastern Europe and 
Switzerland), Programul Ştiinţa pentru Pace şi Se-
curitate care include activităţi fi nanţate direct de 
NATO, INTERREG III, INTERREG III CADSES, 
mecanismul Iniţiativei Central Europene de schimb 
de experienţă Know-How Exchange Programme – 
(KEP), programele de studii internaţionale Marie 
Curie etc. 

În context, pe parcursul anilor 2006-2007 Agen-
ţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a A.Ş.M. a 
întreprins următoarele activităţi: 

în comun  cu reprezentanţii programului TA-- 
IEX (Technical Assistance Information Exchange 
Unit)  a organizat workshopul cu participarea inter-
naţională “Energia renovabilă. Perspective pentru 
viitor” (11 iulie 2007);

în comun cu reprezentanţii programului TAI-- 

EX  al Comisiei Europene AITT a organizat un Ex-
pert Mission pe tema ”Elaborarea Strategiei Naţio-
nale în domeniul Inovării” (16-20 iulie 2007);

a organizat un Study Visit în România cu tema - 
„Parcuri ştiinţifi co-tehnologice şi Incubatoare de 
inovare”(4-9 noiembrie 2007);

în cadrul   proiectului ”Reconversiunea orien-- 
tată  spre viitor: prognoza ca stimul pentru diver-
sifi carea industrială (Viitorul pentru Moldova)” al 
Programului Cadru 6 al UE, în comun cu partenerii 
din Germania şi România, a fost  efectuată analiza  
situaţiei  în domeniul agroalimentar şi al tehnolo-
giilor informaţionale, au fost organizate mai multe 
conferinţe internaţionale în Chişinău, Bălţi şi Cahul, 
s-a editat în engleză şi română o broşură, în care se 
explică metodologia şi principiile de prognozare şi 
modelare a viitorului pentru cazul Republicii Mol-
dova.

a organizat pregătirea şi desfăşurarea a 13 şe-- 
dinţe ale “Consiliului Coordonator privind utilizarea 
resurselor energetice regenerabile”, creat prin dis-
poziţia primministrului nr. 0919-25 din 04.01.2006. 
În cadrul acestor şedinţe a fost monitorizată elabo-
rarea şi promovarea Legii energiei regenerabile şi a 
Programului naţional de utilizare a resurselor ener-
getice regenerabile, precum şi audiate 39 proiecte 
de valorifi care a energiei regenerabile, prezentate 
de fi rme din ţară şi de peste hotare (Statele Unite 
ale Americei, Marea Britanie, Ucraina, Portugalia,  
Germania, Israel, Italia).

Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnolo-
gic a A.Ş.M., reieşind din hotărârile respective ale 
Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 
Tehnologică a A.Ş.M., îşi îndeplineşte funcţiile, 
întreprinde acţiuni de realizare a politicii de stat 
în domeniul inovării, elaborează şi promovează 
documente  de politici de stat în domeniu, acte le-
gislative şi normative ce reglementează activităţile 
inovative şi de transfer tehnologic la nivel naţio-
nal.

Astfel, AITT  a elaborat şi promovat prin struc-
turile guvernamentale până la stadiul de aprobare în 
şedinţă de Guvern, pentru prima dată de la obţinerea 
independenţei ţării, Strategia Naţională în domeniul 
Inovării pentru perioada 2008 – 2011.   

Obiectivele generale ale acestei Strategii deri-
vă din priorităţile stabilite în Strategia Naţională de 
Dezvoltare a Republicii Moldova pe anii 2008-2011 
şi corespund practicilor general acceptate pe plan 
european:

crearea sistemului naţional de inovare;1) 
creşterea competitivităţii economiei;2) 
ameliorarea calit3) ăţii vieţii.

Inovare şi transfer tehnologic
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În contextul Strategiei Naţionale în domeniul 
Inovării pentru perioada 2008 – 2011 se prevede:

I) crearea sistemului naţional de inovare se va  
realiza prin formarea: 

a) cadrului normativ de organizare şi stimulare a 
activităţilor de inovare; 

b) unei reţele de instituţii, care va contribui la 
obţinerea şi diseminarea cunoştinţelor şi tehnologii-
lor noi. Sistemul în cauză, constituind o totalitate de 
structuri interactive, va permite elaborarea, absorb-
ţia, protecţia şi transferul în practica social-econo-
mică a inovaţiilor tehnologice şi manageriale.

II) creşterea competitivităţii economiei se va 
efectua prin: 

a) crearea şi stimularea parteneriatelor între orga-
nizaţii de cercetare, universităţi şi agenţii economici; 

b) diversifi carea şi dezvoltarea schemelor de fi -
nanţare şi/sau cofi nanţare a proceselor inovative; 

c) introducerea în circuitul economic şi practica 
socială a tehnologiilor şi cunoştinţelor noi; 

d) formarea şi dezvoltarea resurselor umane ca-
pabile să genereze, să asimileze şi să aplice în prac-
tică noile cunoştinţe şi tehnologii. Atingerea acestui 
obiectiv va asigura sporirea efi cienţei şi calităţii pro-
duselor şi serviciilor existente, precum şi obţinerea 
unor avantaje concurenţiale.  

III) ameliorarea calităţii vieţii va fi  atinsă prin 
elaborarea şi implementarea de soluţii, inclusiv teh-
nologice, vizând probleme de nivel naţional, regio-
nal şi local în vederea creşterii efi cienţei politicilor 
legate de sănătate, educaţie, mediu, amenajarea teri-
toriului şi valorifi carea resurselor. 

Mihail Grecu. Istoria unei vieţi. Triptic. 1967. Partea centrală. Tractorist. Pânză, ulei, tempera
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