
Akademos

26 - nr. 3 (30), septembrie 2013  

STIMULAREA
PROCESULUI 
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al AŞM

Procesul de inovare, corelat cu activitatea de 
cercetare ştiinţifi că şi dezvoltare tehnologică, repre-
zintă fundamentul economiei bazate pe cunoaştere. 
E un factor-cheie ce asigură dezvoltarea social-eco-
nomică durabilă a unei ţări. În acest context, dezvol-
tarea, competitivitatea şi bunăstarea socială depind 
în mare parte de capacitatea de inovare a statului.

Este necesar de menţionat faptul că performanţa 
inovaţională a Republicii Moldova, este cu mult mai 
mică decât media UE indicată în innobarometrul eu-
ropean. Totuşi, capacitatea de inovare la capitolele 
bunuri materiale, crearea de cunoştinte şi educaţie 
s-a îmbunătaţit rapid, conform Indicelui Global al 
Inovaţiei 2013, realizat de Organizaţia Mondială a 
Proprietăţii Intelectuale, Şcoala Internaţională de 
Afaceri şi Universitatea Cornell (USA).

În vederea susţinerii procesului inovaţional în 
Republica Moldova, au fost create premisele nece-
sare dezvoltării inovării prin elaborarea şi perfecţi-
onarea cadrului juridic care reglementează sectorul 
CDI, în vederea racordării la tendinţele, necesităţile 
şi provocările actuale; dezvoltarea infrastructurii 
inovaţionale etc. În cadrul IMM-lor, procesul de 
inovare este stimulat prin intermediul proiectelor de 
inovare şi transfer tehnologic. 

Activitatea de inovare şi transfer tehnologic 
reprezintă un proces de transformare a rezultatelor 
cercetărilor ştiinţifi ce noi, elaborărilor practice şi/
sau altor realizări tehnico-ştiinţifi ce fi nalizate (pre-
cum şi ale cercetărilor ştiinţifi ce şi elaborărilor ce 
ţin de acestea) în cunoştinţe ştiinţifi ce, în produse, 
servicii, procese, noi sau perfecţionate, care cores-
pund necesităţilor practice şi cerinţelor pieţei. De 
remarcat că toate acestea, fi ind supuse procesului 
de transfer tehnologic şi de comercializare, oferă 
posibilitatea de a benefi cia de cuceririle ştiinţei prin 
implementarea lor în practică. 

În conformitate cu legislaţia şi actele normative 
în vigoare, scopul şi obiectivul activităţii Agenţiei 
pentru Inovare şi Transfer Tehnologic sunt dezvol-
tarea sferei de cercetare-dezvoltare, inovare şi trans-

fer tehnologic în Republica Moldova prin susţinerea 
transferului tehnologic în cadrul parteneriatelor din-
tre inventatori şi întreprinderi. Astfel, crearea AITT 
a avut scopul de a elimina barierele în implemen-
tarea politicii de inovare şi transfer tehnologic prin 
asigurarea unei legături funcţionale între principalii 
actori ai procesului de inovare, şi anume instituţiile 
de cercetare, centrele universitare, mediul de afaceri 
şi autorităţile publice. 

Pe parcursul activităţii sale, AITT a lansat şi 
coordonat circa 160 de proiecte în cooperare cu in-
stituţiile din sfera ştiinţei şi inovării şi mediul de 
afaceri, împreună contribuind la dezvoltarea ramu-
rii inovaţionale. Aceste proiecte au vizat domenii 
strategice precum: valorifi carea resurselor umane, 
naturale şi informaţionale pentru dezvoltare du-
rabilă; biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi 
fortifi carea sănătăţii; biotehnologii agricole, ferti-
litatea solului şi securitatea alimentară; nanoteh-
nologii, inginerie industrială, produse şi materiale 
noi; efi cientizarea complexului energetic şi asigu-
rarea securităţii energetice, inclusiv prin folosirea 
resurselor renovabile. 

Alocatiile bugetare pentru programele de trans-
fer tehnologic au avut diferite perioade de creştere, 
înregistrând o reducere nesemnifi cativă a acestora 
în ultimii 3 ani şi o creştere a contribuţiei cofi nan-
ţării, în acelaşi timp. Asfel, în perioada anilor 2005-
2008 a dominat raportul fi nanţării de la bugetul de 
stat, acest fapt fi ind reglementat şi de Acordul de 
parteneriat dintre AŞM şi Guvernul Republicii Mol-
dova până în anul 2008 (40% - 60%). 

Începând cu anul 2009, odată cu introducerea 
noilor completări şi modifi cari la Acordul de parte-
neriat dintre Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Gu-
vern, s-a observat o echilibrare a raportului, acesta 
constituind 50%- 50%. Cât priveşte impactul socio-
economic în urma realizării proiectelor de transfer 
tehnologic, s-a constatat că în anul 2012 au fost pro-
duse şi comercializate mărfuri şi servicii în valoare 
totală de 38,4 mil. lei, ca rezultat al implementării 
proiectelor fi nanţate în perioada 2007-2011. Astfel, 
la fi ecare leu investit din mijloace publice în pro-
iecte de transfer tehnologic s-au obţinut circa 2 lei 
vânzări de produs.

În anul 2012, au fost implementate şi fi nanţate 24 
proiecte, cu un volum de fi nanţare în sumă de 6,95 
mil. lei de la bugetul de stat şi 9,8 mil. lei din surse 
private atrase, fi ind create 26 locuri noi de muncă. 
În anul curent, în urma desfăşurării concursului au 
fost aprobate spre fi nanţare 22 proiecte cu suma de 
16 410 mii lei, dintre care 6822,6 mii lei de la bugetul 
de stat şi 9587,4 mii lei cofi nanţare (surse private). 
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Perspective de dezvoltare:
Asigurarea unui grad înalt de implementare - 

a rezultatelor cercetării ştiinţifi ce şi transformarea 
acestora în produse cu valoare adăugată intelectuală 
sporită;

transferul rezultatelor cercetărilor ştiinţifi ce - 
în modele efi ciente de afaceri;

perfecţionarea cadrului juridic ce ar permite - 
dezvoltarea sectorului inovativ: Modifi carea Legii 
cu privire la parcurile ştiinţifi co-tehnologice şi in-
cubatoarele de inovare (nr. 138 din 21 iulie 2007); 
Modifi carea Codului fi scal şi Codului vamal prin 
crearea şi implementarea instrumentelor fi scale 
care ar încuraja în mod direcţionat transferul teh-
nologic şi inovaţiile; elaborarea şi aprobarea Ho-
tărârii de Guvern cu privire la voucher-ul pentru 
inovare, care reprezintă un instrument de fi nanţare 
creat pentru  dezvoltarea sectorului întreprinderilor 
mici şi mijlocii bazată pe inovare, precum şi pen-
tru susţinerea colaborării între instituţiile de cerce-
tări ştiinţifi ce şi ÎMM; elaborarea regulamentului 
de creare şi dezvoltare a clusterelor – încurajarea 
creării clusterelor tehnologice naţionale/interna-
ţionale şi susţinerea aplicării practicilor moderne 
inovaţionale în toate domeniile; revizuirea regula-
mentelor interne etc.

dezvoltarea infrastructurii inovaţionale în Re-- 
publica Moldova;

crearea condiţiilor de stimulare a inovaţiilor şi - 
transferului tehnologic în mediul de afaceri, în spe-
cial a celor orientate spre exporturi;

dezvoltarea culturii inovaţionale, inclusiv prin - 
educaţie şi conexiunea tot mai strânsă dintre cerce-
tare şi mediul de afaceri;

extinderea cooperării internaţionale în dome-- 
niul cercetării-dezvoltării, în special în cadrul UE, 
inclusiv prin participarea în programe şi proiecte de 
inovare şi transfer tehnologic;

clusterizarea mediului de afaceri şi mediu-- 
lui ştiinţifi c; stimularea activităţilor inovative şi 
de transfer tehnologic prin promovarea interacţi-
unilor intensive dintre mediul de afaceri şi mediul 
de cercetare, schimbul de experienţă, acumularea 
de cunoştinţe privind implementarea tehnologiilor 
noi, networking şi diseminarea informaţiilor în rân-
dul asociaţiilor (organizaţiilor/întreprinderilor) din 
cluster;

introducerea evaluării statistice privind ino-- 
varea în Republica Moldova, în cadrul Biroului 
Naţional de Statistică, în scopul creării unui sistem 
de monitorizare în domeniul inovării şi transferului 
tehnologic.
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