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 PERFECŢIONAREA  

EVALUĂRII 

STATISTICE A 

ACTIVITĂŢII 

ŞTIINŢIFICE ŞI 

INOVAŢIONALE
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The evaluation of the science refl ects coun-
try competitiveness and its position regarding 
fi eld of science. Better comprehensions of the 
factors that contribute to the success in these 
fi elds are helped by using proper indicators 
like instruments of identifi cation of the best 
practices. For facilitating the elaboration of 
the system of indicators we have to delimit the 
key notions of the activity based on science 
and technology. For a better presentation of 
indicators in domain of science and innovati-
on it is necessary to use a unique international 
methodology.

Dezvoltarea durabilă în Republica Moldova 
este de neconceput fără aportul substanţial al cer-
cetării şi inovării. De aproape două decenii, cerce-
tarea ştiinţifi că se dovedeşte a fi , în întreaga lume, 
componenta centrală a noii economii şi a societăţii 
bazate pe cunoaştere. 

Actualmene, însă, nu putem afi rma că standar-
dele statisticii ştiinţei şi inovării s-au format defi -
nitiv, chiar şi pe plan internaţional – după cum s-a 
menţionat la conferinţa internaţională „Statistica 
economiei noi”, organizată la  Moscova în mai 
2007. Cu alte cuvinte, economia cunoaşterii, deo-
camdată  foarte greu poate fi  evaluată şi analizată 
din punct de vedere statistic. ”Este  important să se 
găsească modalitatea evaluării corecte a infl uenţei 
ştiinţei asupra dezvoltării naţionale”, a subliniat 
prof. A. Surinov, directorul adjunct al  Rosstat-ului 
din Federaţia Rusă. 

Potrivit sondajului-pilot, realizat pe un eşantion 
de 119 organizaţii ştiinţifi ce din Rusia, de exemplu, 
odată cu creşterea cheltuielilor în sfera cercetării-dez-
voltării, cresc salariile; aceeaşi legătură se manifestă 
şi în activitatea editorială. Dar pe cât de calitativă  e 
această schimbare nimeni nu poate conchide. 

După cum a menţionat  directorul Institutului 
de cercetări statistice şi economia cunoaşterii pro-
fesorul L.Gohberg, „Dublarea fi nanţării publice a 
ştiinţei ruseşti de la bugetul federal în ultimii opt 
ani  nu a dus la dublarea randamentului în această 
sferă”. Dar anume astfel şi se manifestă paradoxul 
dezvoltării ştiinţifi co-inovaţionale: este imposibil 
de prognozat peste cât timp se va manifesta impac-
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tul alocaţiilor bugetare în ştiinţă asupra dezvoltării 
social-economice a ţării.

Cercetarea moldovenească actuală, înregistrând 
o creştere substanţială a fondurilor alocate pentru 
activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare, dictea-
ză necesitatea utilizării unui sistem de indicatori de 
evaluare a rezultatelor acesteia în vederea compara-
bilităţii indicatorilor statistici pe plan internaţional, 
care şi refl ectă competitivitatea ţării şi poziţia ei în 
acest domeniu.

  În toate ţările vecine perfecţionarea  sistemului 
statistic în domeniul ştiinţei şi inovării   a început 
în anii 1992-1994, ele recurgând în acest scop la 
ajutorul organizaţiilor internaţionale EUROSTAT, 
OECD, UNESCO. Aceste ţări au dezvoltat sistemul 
respectiv treptat, introducând permanent noi indica-
tori relevanţi. Cu toate acestea, problema dată rămâ-
ne în continuare în vizorul acestor ţări.

În Republica Moldova situaţia statisticii ofi ciale 
în domeniul ştiinţei şi inovării este mult mai gravă, 
deoarece cercul de indicatori care ar refl ecta sfera 
ştiinţei este foarte restrâns şi dispersat, iar statisti-
ca ofi cială cu privire la inovare lipseşte totalmente. 
În conformitate cu necesitatea stringentă de creare 
în Republica Moldova a unui sistem informaţional 
statistic, racordat la cerinţele internaţionale, în iu-
nie 2007, sub patronajul preşedintelui A.Ş.M., acad. 
Gh. Duca,  a fost iniţiat proiectul „Crearea sistemu-
lui statistic în domeniul ştiinţei, inovării şi transfe-
rului tehnologic”. 

Actualmente, ca prim pas, a fost elaborat un sis-
tem de indicatori ai ştiinţei şi inovării, racordat la 
cerinţele internaţionale, ţinând cont de particulari-
tăţile naţionale. Din sistemul de indicatori  propus, 
se pot constitui seturi specifi ce de analiză în funcţie 
de obiectivele vizate sau de componentele sistemu-
lui luat în consideraţie. Mai departe este necesară 
determinarea modalităţii colectării datelor din surse 
administrative şi statistice, inclusiv prin fortifi carea 
capacităţilor de furnizare a datelor administrative 
calitative şi cercetărilor statistice. 

Succesul în ce priveşte elaborarea indicatorilor 
va depinde parţial de abilitatea de a îmbunătăţi in-
formaţiile disponibile. 

Fără o statistică ofi cială performantă nu este po-
sibilă evaluarea corectă a impactului ştiinţei asupra 
dezvoltării societăţii atât pe plan naţional, cât şi pe 
plan internaţional.

Informaţia prezentată mai sus se referă la sis-
temul naţional statistic necesar pentru evaluarea 
performanţelor la nivelul întregii ţări (sistemul sta-
tisticii ofi ciale), care nu trebuie să fi e confundat sau 
substituit prin alt sistem de indicatori – sistemul 
indicatorilor de evaluare a unităţilor de cerceta-

re-dezvoltare (unităţilor şi instituţiilor componente 
ale sistemului de cercetare-dezvoltare) de interes 
naţional. În cadrul acestui sistem al indicatorilor de 
evaluare la nivel de subdiviziune, menţionăm nece-
sitatea elaborării şi aprobării la nivel naţional a Cri-
teriilor şi Standardelor, precum şi a Metodologiei 
de evaluare şi atestare a capacităţii de desfăşurare a 
activităţii de cercetare – dezvoltare de către unităţi 
şi instituţii care au drept obiect de activitate cerceta-
rea-dezvoltarea şi acreditarea unităţilor componen-
te ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes 
naţional. În funcţie de punctajul obţinut, conform 
acestor criterii de evaluare se va  stabili clasamen-
tul unităţilor de cercetare-dezvoltare  în baza căruia 
este necesar de a diferenţia  fi nanţarea lor.  

Aceasta este necesar pentru creşterea transpa-
renţei evaluării, pentru diminuarea infl uenţei intere-
sului unor grupuri, în dauna valorii ştiinţifi ce.

Drept exemplu putem menţiona practica ţării 
vecine, România, care în iunie 2007, prin hotărârea 
Guvernului, a aprobat deja criteriile respective.

În afară de aceasta, rezultatele ştiinţifi ce ale 
oricărui cercetător sau universitar român pot fi  ve-
rifi cate acum de oricine, consultând “Cartea alba a 
cercetării din România”, disponibilă pe site-ul www.
ad-astra.ro. Aceasta cuprinde un registru al oame-
nilor de ştiinţa români, cu mii de nume grupate pe 
domenii (matematică, informatică etc.) şi subdome-
nii de activitate (matematică aplicată, statistică ma-
tematică şi probabilităţi etc.).

Pentru o evaluare cât mai nuanţata a performan-
ţelor unui cercetător, s-a luat în considerare nu doar 
numărul de articole publicate de acesta în reviste de 
prestigiu, cotate internaţional (cunoscute sub nume-
le de ISI), ci şi importanţa acestora, exprimată prin 
aşa-zisul factor de impact. 

De asemenea, pentru a evita supraevaluarea unui 
autor prin articole la care a fost un simplu colabora-
tor, s-a făcut distincţia între contribuţia personală şi 
cea colectivă. In plus, au fost incluse doar articolele 
care prezintă rezultate originale, nu şi rezumate la 
conferinţe, recenzii de carte, editoriale, scrisori, bi-
ografi i etc. Astfel, dacă se accesează registrul oame-
nilor de ştiinţă pe domenii ori se foloseşte un motor 
de căutare după numele autorului, se poate obţine 
automat un “tablou” al activităţii acestuia pe plan 
internaţional în ultimii cinci ani.

Aceste sisteme de evaluare a activităţii ştiinţi-
fi ce şi inovaţionale sunt necesare deoarece, în baza 
cercetării statistice calitative, se pot implementa noi 
strategii în diferite sectoare, statistica contribuind 
cu date cuprinzătoare şi fi abile la creşterea capacită-
ţii de decizie atât la nivel macroeconomic, cât şi la 
nivel microeconomic.
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