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CONFORMATION OF THE 
STATISTICAL EVALUATION OF THE 
SCIENTIFIC ACTIVITY TO THE EUROPEEN 
STANDARDS

The evaluation of the science, innovation and 
comparability of statistical  indicators on international 
background refl ects country competitiveness and 
it position regarding fi eld of science, innovation 
and distribution of new technologies. 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 practice. 

The existent statistics in the Republic of Moldova 
is much fragmentized. Also we can mention the lack 
of information regarding innovation.

Such a system should be viable and comparable, 
have to base on the relevant statistic indicators both 
for refl ecting the situation at the national level and 
international comparability.

 
Evaluarea activităţii ştiinţifi ce şi inovaţionale, 

precum şi comparabilitatea indicatorilor statistici 
pe plan internaţional, refl ectă competitivitatea 
ţării şi poziţia ei în acest domeniu important. O 
mai bună înţelegere a factorilor care contribuie la 
activităţi de succes în acest domeniu este facilitată 
de folosirea indicatorilor de referinţă, ca instrument 
de identifi care a celor mai performante practici. 
Altfel spus, efectuarea unui monitoring al activităţii 
ştiinţifi ce şi inovaţionale este posibilă doar dispunând 
de un sistem statistic bine structurat, compatibil 
cu sistemele statistice internaţionale. Sistemul 
dat trebuie să ia în consideraţie o multitudine de 
factori, ţinând cont de specifi cul şi particularităţile 
naţionale. 

Aceasta este o problemă deloc uşoară.  

EUROSTAT, OECD1 şi UNESCO2  deja de peste 50 
de ani întreprind măsuri concrete pentru dezvoltarea 
evaluărilor sistematice ale activităţii bazate pe ştiinţă 
şi tehnologie, culegerea şi difuzarea indicatorilor 
statistici interstatali. Ca urmare, actualmente în toate 
ţările Uniunii Europene, precum şi în majoritatea 
statelor puternic industrializate este disponibilă 
informaţia statistică interstatală în domeniul ştiinţei 
şi tehnologiei. Această informaţie statistică este 
colectată în ţările interesate în baza concepţiilor şi 
principiilor metodologice formulate de OECD în  
Manualul Frascati, Manualul Oslo şi Manualul 
Canberra.

Trebuie de menţionat că actualmente majoritatea 
principiilor metodologice internaţionale sunt 
elaborate în conformitate cu necesităţile ţărilor 
puternic industrializate şi uneori nu sunt valabile 
pentru ţările cu economii în dezvoltare. În plan 
internaţional, principiile metodologice, utilizate 
pentru evaluarea statistică a indicatorilor din 
domeniul ştiinţei şi tehnologiei, dau posibilitate  de 
a prezenta un tablou global amplu. Ceea ce este şi 
mai valoros, acest sistem constituie un reper pentru 
determinarea politicilor şi managementului în 
domeniul ştiinţei şi tehnologiei în fi ecare ţară aparte, 
oferind posibilitatea realizării unor comparaţii 
internaţionale corecte.

Astfel, o atenţie primordială trebuie să se acorde 
problemei veridicităţii evaluării. De aceea, înainte 
de a începe evaluarea, în ţările cu o economie în 
dezvoltare este nevoie să se determine dacă există 
posibilităţi şi condiţii pentru efectuarea evaluărilor 
cu un grad de  veridicitate maximă.  Iar formularea 
concretă a concepţiilor şi ideilor cercetărilor 
ştiinţifi ce şi dezvoltării tehnologice ar permite de a 
identifi ca nu numai principiile metodologice, dar şi 
metodele de obţinere a informaţiei.

În România, Rusia, Ucraina perfecţionarea 
sistemului statistic în domeniul ştiinţei şi inovării 
a început în anii 1992-1994. Aceste ţări au recurs la 
sprijinul organizaţiilor internaţionale EUROSTAT, 
OECD, UNESCO care le-au asigurat asistenţa 
metodologică adecvată (elaborarea şi ajustarea 
metodologiilor internaţionale la specifi cul naţional, 
pregătirea experţilor naţionali etc.). Ele au dezvoltat 

1 Manualul Frascati: Standardele Practice Propuse pentru An-
chetele în Cercetare şi Dezvoltare Experimentală (Ediţia 6, 
2002); Ghidul pentru Colectarea şi Interpretarea Datelor privind 
Inovaţiile Tehnologice propus de OECD – Manualul Oslo 
(OECD, Ediţia 2,1997); Manualul Canberra OECD/GD(95)77.
2 Manualul pentru Statistica Activităţilor Ştiinţifi ce şi Tehnolo-
gice, UNESCO,  1984.
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treptat sistemul respectiv, introducând permanent noi 
indicatori relevanţi. Însă şi astăzi problemă evaluării 
statistice a activităţii ştiinţifi ce şi inovaţionale  
rămâne în vizorul acestor ţări.

Ideea integrării în Uniunea Europeană a 
Republicii Moldova ne pune şi pe noi în faţa unei 
competiţii severe. Pentru a putea efectua evaluarea 
performanţelor în domeniul ştiinţei şi tehnologiei 
este necesar, în primul rând de a avea un sistem 
statistic viabil. În Republica Moldova situaţia în 
statistica ofi cială în domeniul ştiinţei şi tehnologiei 
este deplorabilă, deoarece cercul de indicatori 
care ar refl ecta sfera cercetării este foarte restrâns 
şi dispersat, iar statistica ofi cială privind inovarea 
lipseşte totalmente. 

Indicatorii statistici actuali în domeniul ştiinţei 
şi tehnologiei în primul rând trebuie delimitaţi 
conform metodologiei OECD (diagrama 1). 

Aceasta înseamnă că sistemul statistic urmează 
să fi e format din două componente: 

indicatori ce vor refl ecta ansamblul de • 
activităţi ştiinţifi ce şi tehnologice (indicatori privind 
ştiinţa); 

indicatori ce vor estima procesele de • 
inovaţie ştiinţifi că şi tehnologică.

Ne vom opri mai detaliat la prima componentă 
a acestui sistem statistic – sistemul de indicatori 
privind activitatea ştiinţifi că.

În procesul cercetărilor efectuate în cadrul 
proiectului iniţiat de preşedintele AŞM, acad. 
Gh. Duca Crearea sistemului statistic în domeniul 

Diagrama 1
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ştiinţei, inovării şi transferului tehnologic (2007) 
a fost elaborat un sistem de indicatori ai ştiinţei, 
racordat la cerinţele internaţionale, ţinând cont de 
particularităţile naţionale (diagrama 2).

Din sistemul de indicatori  propus se pot 
constitui seturi specifi ce de analiză, în funcţie 
de obiectivele vizate sau de componentele 
sistemului luat în consideraţie. Succesul în ceea 
ce priveşte elaborarea indicatorilor va depinde 
parţial de abilitatea de a îmbunătăţi informaţiile 
disponibile. Cazul utilizării simultane a tuturor 
indicatorilor din sistemul propus este mai degrabă 
teoretic. Menţionăm că acest sistem, în funcţie de 
necesitate, poate fi  extins. În baza acestui sistem de 
indicatori au fost modifi cate rapoartele interne ale 
AŞM privind activitatea ştiinţifi că şi inovaţională 
(2008, 2009). 

În vederea îmbunătăţirii informaţiei statistice 
şi corelării cu statisticile ofi ciale existente, precum 
şi pentru excluderea dublării informaţiei, au fost 
înaintate propuneri pentru modifi carea raportului 
statistic (anual)  Nr. 1-ştiinţa (Activitatea de 
cercetare-dezvoltare în anul  2009). 

În continuare a fost identifi cată modalitatea co-
lectării datelor din surse administrative şi statis tice, 
inclusiv prin fortifi carea capacităţilor de furnizare 
a datelor administrative calitative şi cercetărilor 
statistice (elaborarea formularului sau formularelor 
statistice şi instrucţiunilor de completare a acestora, 
determinarea cercului unităţilor raportoare, testarea 
şi implementarea în practică).
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Cercetările efectuate s-au soldat cu încheierea 
contractului de colaborare între BNS şi AŞM 
în scopul îmbunătăţirii informaţiei statistice şi 
cu introducerea modifi cărilor în raportul anual 
statistic Nr. 1-ştiinţa (Activitatea de cercetare-
dezvoltare în anul  2009). Este  un pas important 
în vederea îmbunătăţirii statisticii naţionale 
consacrate activităţii ştiinţifi ce, deoarece fără o 
statistică ofi cială performantă nu este posibilă 
evaluarea corectă a impactului ştiinţei asupra 
dezvoltării societăţii atât pe plan naţional, cât şi pe 
plan internaţional.

Reieşind din cele menţionate, necesitatea 
obţinerii datelor statistice calitative asupra 
activităţilor în ştiinţă şi tehnologie este posibilă 
doar cu ajutorul unui sistem statistic amplu, elaborat 
în baza metodologiilor internaţionale. 

În contextul integrării europene, această pro-
blemă capătă o valenţă foarte înaltă pentru Repu-
blica Moldova, deoarece un asemenea volum vast 
de lucru nu este posibil fără a se recurge la ajutorul 
organizaţiilor internaţionale (EUROSTAT, OECD, 
UNESCO) şi pregătirea propriilor experţi în dome-
niu. Toate acestea sunt necesare în vederea refor-
mării complexe în continuare a sistemului statisticii 
ofi ciale al Republicii Moldova, în scopul asigurării 
administraţiei publice, agenţilor economici, publi-
cului larg cu informaţie statistică calitativă, precum 
şi posibilităţii de a efectua comparaţii internaţiona-
le. Pentru atingerea obiectivelor urmărite, sunt ne-
cesare investiţii suplimentare în domeniul statisti-
cii naţionale. De asemenea, este necesară atragerea 
unor specialişti notorii în domeniul ştiinţei şi inovă-

rii care ar dezvolta strategii şi metodologii statistice 
în domeniul respectiv.

Pentru funcţionarea unui sistem statistic bazat pe 
principiile de continuitate, operativitate şi racordat 
la standardele internaţionale este nevoie de o bază 
juridică ce ar coordona relaţiile dintre diferite minis-
tere şi instituţii responsabile.  Trebuie instituit prin-
tr-un act normativ acel sistem de indicatori corelaţi, 
atât la nivel de sistem, cât şi la nivel de instituţie, 
prin care să se estimeze transparent performanţele.
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