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This paper provides a review on trends and issues of processes of globalization in the research-development field, 

focusing on public research sector. The author is developing a scheme on internationalization of science and technology 
activities and analyses the role of different cooperation instruments. Finally, the paper identifies new opportunities and 
challenges arising from internationalization trends for national research-development system and argues the importance 
of association of the Republic of Moldova to Seventh Framework Programme of the European Union.  

 
 
Procesele de globalizare au un impact însemnat asupra cercetării-dezvoltării, în special asupra acumulării 

cunoştinţelor şi transferului lor în inovaţii, asupra finanţării sectorului ştiinţifico-inovaţional şi structurii 
acestei finanţări, asupra aspectelor de proprietate intelectuală, formelor de organizare a muncii ştiinţifice şi 
inovaţionale, formelor şi metodelor de comunicare în ştiinţă, caracterului şi modalităţilor de pregătire a 
personalului ştiinţific, conţinutului muncii ştiinţifice, specificului diviziunii şi cooperării muncii, inclusiv a 
cooperării ştiinţifice internaţionale [1] ş.a. 

Dar, cea mai importantă manifestare a acestor procese şi, totodată, trăsătura modernă cea mai evidentă a 
cercetării-dezvoltării este globalizarea sau internaţionalizarea activităţilor din cadrul domeniului. Globali-
zarea în domeniul de cercetare-dezvoltare este interpretată variat de către diferiţi cercetători. Dacă la sfârşitul 
secolului trecut prin globalizarea ştiinţei se înţelegea în special investiţiile străine în cercetare-dezvoltare, iar 
ulterior munca de cercetare în filialele companiilor străine, atunci în prezent în această noţiune se include şi 
cooperarea internaţională la nivelul companiilor transnaţionale şi a programelor internaţionale [2, 3]. Totuşi, 
şi în prezent mulţi cercetători preferă să utilizeze termenul de internaţionalizare a cercetării-dezvoltării şi nu 
cel de globalizare, argumentând prin faptul că nivelul de interdependenţă şi interconexiune în acest domeniu 
este sub nivelul pieţei produselor materiale şi a capitalului, iar integrarea ştiinţifică cuprinde în special UE, 
SUA şi Japonia [4]. Din aceste considerente şi reieşind din faptul că, după părerea noastră, globalizarea este 
expresia internaţionalizării la etapa actuală, vom utiliza ambele noţiuni cu acelaşi sens, folosind termenul de 
globalizare cu precădere atunci când ne referim la activitatea companiilor transnaţionale. 

Globalizarea cercetării-dezvoltării este un fenomen complex, de manifestare a tendinţelor de creştere a 
dependenţei de surse externe, a cooperării internaţionale şi a activităţilor în reţea, apreciindu-se că cele mai 
mari beneficii vor avea ţările care cel mai eficient vor accesa, adopta şi exploata noile tehnologii, dezvoltate 
oriunde în lume. Comparativ cu alte etape ale internaţionalizării, pentru globalizare este caracteristic un ritm 
mai rapid de transfer de cunoştinţe, includerea unui număr mai mare de ţări, inclusiv în curs de dezvoltare, şi o 
varietate mai mare a tipurilor de activitate ştiinţifică decât o adaptare simplă a tehnologiilor la condiţiile locale. 
Dacă în trecut companiile preferau să dezvolte tehnologii noi aproape de bazele naţionale, atunci acum ele 
aplică nu doar cunoştinţele obţinute în ţară, ci încearcă să obţină acces la cunoştinţele din întreaga lume [5]. 

Rolul principal în globalizarea activităţilor de cercetare-dezvoltare îl au companiile transnaţionale, care 
şi-au intensificat această activitate odată cu creşterea importanţei domeniului în lanţurile valorice. Dar, activi-
tatea inovaţională impune colaborarea şi interacţiunea atât în cadrul companiilor transnaţionale, cât şi cu par-
teneri externi, inclusiv din sectorul public (companii de cercetare-dezvoltare mai mici, universităţi şi centre 
de excelenţă în anumite domenii ştiinţifice). Se apreciază că ambele sectoare, privat şi public, beneficiază în 
urma internaţionalizării producţiei de cunoştinţe [6]. 

 
Modalităţi de internaţionalizare a cercetării-dezvoltării 
Există o multitudine de modalităţi de internaţionalizare a cercetării-dezvoltării. De obicei, ele sunt grupate 

în 3 tipuri [7]: 
1) Exploatarea internaţională a tehnologiilor produse la nivel naţional; 
2) Cooperarea ştiinţifică şi tehnologică internaţională; 
3) Generarea internaţională de cunoştinţe şi inovaţii efectuată de către companiile transnaţionale.  
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Aceste activităţi se efectuează, de obicei, simultan şi în combinaţie, de aceea este o divizare aproximativă. 
Având în vedere tendinţele mondiale recente în domeniu, propunem să separăm o grupă aparte de internaţio-
nalizare a cercetării-dezvoltării (a se vedea Tabelul); 

4) Mobilitatea internaţională a studenţilor şi cercetătorilor. Chiar dacă mobilitatea personalului este pre-
zentă, într-un fel sau altul, şi în celelalte 3 grupe, considerăm că amploarea fenomenului şi cariera individuală a 
persoanelor ca motiv de acţiune sunt elemente care ne permit să distingem calitativ un alt tip.  

În sectorul public al cercetării-dezvoltării intensificarea cooperării internaţionale este forma principală de 
manifestare a proceselor de globalizare, spre deosebire de sectorul privat, unde externalizarea serviciilor 
ştiinţifice de către companiile transnaţionale pare să joace un rol din ce în ce mai mare. Institutele publice de 
cercetare în mod normal nu-şi stabilesc filiale peste hotare, iar numărul de licenţe acordate de ele este mic; 
există şi organizaţii publice care au filiale peste hotare, dar, de obicei, în cercetarea finanţată public primordială 
rămâne soluţionarea problemelor ştiinţifice şi tehnologice.  

Tabel  

Trăsăturile principale ale proceselor de internaţionalizare a cercetării-dezvoltării 

Tipul Actori Forme Indicatori 

Exploatarea 
internaţională a 
tehnologiilor 
produse la nivel 
naţional 

Companii şi 
persoane (în 
căutarea 
profitului) 

 Exporturi de bunuri gata (care includ 
inovaţii); 

 Acordare de licenţe şi patente firmelor de 
peste hotare (când costurile de transport al 
mărfurilor gata sunt înalte, sau sunt tarife mari 
la import, sau standardele de sănătate, securi-
tate şi ecologice diferă mult între ţări etc.); 

 Fabricarea în străinătate a inovaţiilor 
generate în ţara de origine, prin construirea sau 
achiziţionarea unor infrastructuri de producţie 
care să servească piaţa locală (acolo unde 
există avantaje de localizare) 

 Volumul comerţului inter-
naţional de produse hi-tech 

 Numărul de patente 
naţionale implementate de 
către companii străine 

 Volumul investiţiilor 
străine directe, legate de 
activităţi inovaţionale 

Institute 
publice de 
cercetare-
dezvoltare şi 
universităţi 

 Proiecte şi manifestaţii ştiinţifice comune 
 Schimb de publicaţii ştiinţifice şi de 

personal 
 

 Numărul proiectelor 
internaţionale 

 Volumul finanţării externe
 Numărul articolelor 

având coautori străini Cooperarea 
ştiinţifică şi 
tehnologică 
internaţională Companii 

naţionale şi 
transnaţionale 

 Întreprinderi mixte sau alianţe strategice  
 Acorduri de schimburi de informaţie sau 

echipament (generare de noi cunoştinţe şi 
dezvoltare de noi tehnologii, în cadrul cărora 
fiecare partener îşi păstrează propria identitate 
şi drepturile de proprietate) 

 Numărul acordurilor 
internaţionale inter-firme 

 Numărul alianţelor strategice
 Numărul alianţelor inter-

regionale 

Generarea 
internaţională  
de cunoştinţe şi 
inovaţii 

Companii 
transnaţionale 
(CTN) 

 Creare de noi unităţi de cercetare-dezvol-
tare în ţara de origine 

 Achiziţionarea unor laboratoare ştiinţifice 
sau a unor firme inovaţionale peste hotare 

 Investiţii în străinătate de tip green-field 
(creare de reţele de cercetare-dezvoltare 
transfrontaliere) 

 Volumul investiţiilor 
CTN în cercetare-dezvoltare 

 Volumul cercetărilor 
efectuate de către companii 
peste hotare 

 Numărul de brevete obţi-
nute de către companii peste 
hotare 

Mobilitatea 
internaţională 

Persoane 
individuale 
(cercetători şi 
studenţi) 

 Studii universitare 
 Stagii de doctorat 
 Stagii de cercetare de diferită durată 
 Angajare de personal înalt calificat 

(a individualilor din altă ţară decât cea de origine)

 Numărul de studenţi şi 
doctoranzi străini în instituţiile 
de învăţământ superior 

 Numărul persoanelor 
angajate cu studii superioare 
şi postuniversitare originare 
din alte ţări 

Sursa: elaborat de autor 
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Intensificarea cooperării internaţionale 

Colaborarea non-profit între instituţii şi cercetători din diferite ţări este, probabil, cea mai veche formă de 
internaţionalizare a ştiinţei, dar integrarea între diferite comunităţi academice s-a intensificat în ultimele 
decenii [8], devenind vitală în unele ramuri ale ştiinţei, fie din cauza dependenţei de datele observaţiilor din 
întreaga lume sau a infrastructurii sofisticate de utilizare comună, fie din necesitatea soluţionării unor prob-
leme globale [9]. A crescut atât volumul, cât şi diversitatea instrumentelor utilizate pentru astfel de cooperare. 

Ţările europene formează cel mai important actor în cooperarea ştiinţifică internaţională, depăşind la 
acest capitol SUA şi Japonia [10]. Statele dezvoltate cheltuiesc sume importante din bugetul public pentru 
ştiinţă pentru cooperare internaţională: de la 5%, în cazul SUA, până la circa 25%, în cazul unor state mici 
dezvoltate din Europa [11]. 

Deşi savanţii din ţările dezvoltate sunt mai predispuşi spre cooperare cu savanţi din ţări mai dezvoltate [12], 
se observă şi o intensificare a cooperării internaţionale a ţărilor mai puţin dezvoltate, datorată, în primul rând, 
instrumentelor de politici ştiinţifice utilizate. Acest fenomen este valabil şi pentru Republica Moldova, în 
ultimii ani fiind lansate, în premieră, o serie de concursuri de proiecte comune cu INTAS, Rusia, Belarus, 
Ucraina, Germania, iar participarea cercetătorilor moldoveni în programele internaţionale multilaterale s-a 
activizat. 

Datele bibliometrice, în special publicaţiile având coautori din două şi mai multe ţări, sunt principalii 
indicatori ce permit evidenţierea tendinţelor de cooperare în sectorul public academic şi denotă o creştere a 
cooperării datorată mobilităţii crescânde şi dezvoltării tehnologiilor informaţionale şi de comunicare. Dacă în 
1988 numai 7% din literatura ştiinţifică era rezultatul cooperării internaţionale, atunci în prezent circa ¼ din 
articolele ştiinţifice au coautori din diferite ţări. Pentru ţările mici acest indicator este mai mare. Astfel, circa 
¾ din articolele recunoscute internaţional ale cercetătorilor moldoveni au fost publicate împreună cu coautori 
străini, din 82 de ţări [13]. 

 
Forme de cooperare internaţională 

Cooperarea ştiinţifică internaţională are loc în diferite moduri, formale şi informale, de la scrierea în comun 
a articolelor ca urmare a contactelor la conferinţele internaţionale sau a colaborării virtuale şi până la crearea 
unor centre ştiinţifice comune. În cooperarea internaţională pot participa cercetători individuali, organizaţii 
ştiinţifice sau state, iar caracteristicile acesteia depind şi de domeniul ştiinţific. Deoarece unele domenii ale 
ştiinţelor observaţionale (studierea plantelor) şi teoretice (matematica) cer un echipament sau infrastructură 
mai puţin costisitoare decât cele experimentale (medicina clinică), sunt mai uşor de finanţat şi mai degrabă se 
pot constitui în colaborări internaţionale.  

Cooperarea informală are un rol tot mai important în condiţiile când ştiinţa este tot mai evident o activitate 
de reţea, implicând de obicei cercetători individuali şi, uneori, organizaţii ştiinţifice. O astfel de colaborare 
nu necesită resurse majore, deseori având loc în cadrul unor scheme de mobilitate sau programe de burse şi 
în multe cazuri este cea mai productivă. Cel mai des, astfel de colaborări au loc fără implementarea unor 
măsuri de politici ştiinţifice specifice, deşi în prezent factorii de decizie în multe ţări au adoptat măsuri care 
să stimuleze aceste activităţi.  

Proiectele de colaborare la o scară mare în domenii tehnologice particulare şi pentru interese specifice la 
fel au avut succes în ultima vreme (de ex., proiectele Agenţiei Europene pentru Spaţiu (ESA), ale Organizaţiei 
Europene pentru Cercetări Nucleare (CERN)). În ambele cazuri costurile ridicate au necesitat eforturi remar-
cabile comune ale naţiunilor. Alte moduri de cooperare internaţională au implicat mai mult statele naţionale 
şi sunt mai mult o urmare a abordării top-down. Cooperările ştiinţifice bilaterale implică statele şi organizaţiile 
multilaterale şi, de obicei, acoperă mai multe domenii. 

În programele multinaţionale de colaborare participă foarte mulţi parteneri, ceea ce necesită multiple regle-
mentări ce ţin de finanţare, producţia ştiinţifică şi utilizarea ei ulterioară. Astfel, la Intelligent Manufacturing 
Systems project (IMS) participă 140 entităţi publice şi private, 73 companii şi 61 universităţi din 21 ţări [14]. 

Studiile arată că proiectele de cercetare comună sunt forma principală de activitate internaţională la nivel 
de organizaţie, majoritatea din ele considerând-o cea mai importantă activitate internaţională. Urmează, în 
ordine, următoarele forme de implicare internaţională: recrutarea savanţilor şi inginerilor, găzduirea studenţilor 
străini pentru cursuri de pregătire postuniversitară, organizarea şi participarea la conferinţe şi seminare şi 
vânzarea sau cumpărarea serviciilor ştiinţifice în bază de contract. Peste 90% din organizaţii din ţările euro-

 44



Seria “{tiin\e exacte [i economice” 

Economie  ISSN 1857-2073 
 
pene participă în mai mult decât o formă de activitate menţionată, iar circa ¼ sunt angajate în 4 sau mai 
multe activităţi [15].  

În Uniunea Europeană principala formă de cooperare sunt Programele Cadru PC, care au fost lansate 
începând cu anii 1980. Până atunci rolul Comisiei Europene în domeniul cercetării-dezvoltării se limita la 
cercetările nucleare. Programele Cadru urmăresc depăşirea fragmentării cercetării la nivel naţional, prin 
dezvoltarea reţelelor, transferului tehnologic şi interacţiunea între universităţi, centre de cercetare şi companii, 
şi au ca scop major constituirea unui Spaţiu European de Cercetare. Deşi PC au un buget relativ mic în totalul 
cheltuielilor publice europene pentru ştiinţă, ele depăşesc bugetele pentru cercetare internaţională ale oricărui 
stat individual şi permit derularea unor proiecte de cercetare cu finanţare mare şi perioadă lungă de investigaţii 
comune, implicând entităţi din multe ţări. PC are o varietate mare de instrumente, actori, beneficiari, o astfel 
de intensitate a cooperării atestându-se pentru prima oară în lume.  

Pentru ţările mici, cum este cazul Republicii Moldova, PC pot deveni o sursă importantă de finanţare 
suplimentară şi o sursă de creştere a calităţii la nivel naţional, prin participarea la concursurile anunţate şi prin 
asocierea cu grupe de cercetare din alte ţări. De asemenea, PC este o sursă de instruire privind colaborarea 
transfrontalieră şi munca în echipe mari, variate din punct de vedere geografic şi tipurile de entităţi. De aici 
rezultă importanţa deosebită a asocierii Republicii Moldova la PC7, asupra unui document de acest tip în 
prezent purtându-se negocieri. 

Influenţa asupra sistemelor naţionale de cercetare-dezvoltare  

În majoritatea cazurilor, cooperarea internaţională are un impact pozitiv asupra sistemelor naţionale de 
cercetare-dezvoltare din ţările mai puţin dezvoltate. Dar, pentru aceasta este necesar ca formele şi tematica 
cooperării să prezinte interes pentru ţările participante şi să existe contribuţii din toate părţile; propunerea 
trebuie să fie elaborată în comun, tehnologiile informaţionale şi de telecomunicaţii trebuie să fie utilizate 
pentru asigurarea transparenţei şi evaluarea stadiului cercetării. Prezenţa unor lideri pasionaţi poate juca un 
rol-cheie în asigurarea succesului colaborării internaţionale [16]. Alte condiţii ce pot contribui la succesul 
cooperării internaţionale sunt existenţa unor capacităţi de bază pentru cooperare, care pot varia între domenii 
ştiinţifice şi ţări, întâlniri tet-à-tet pentru a iniţia şi dezvolta colaborări (conferinţe, seminare etc.), o limbă 
comună şi accesul la aceleaşi publicaţii şi materiale ştiinţifice, corespunderea cercetărilor cu priorităţile ştiin-
ţifice naţionale ale participanţilor, precum şi stabilirea unor indicatori cantitativi şi calitativi pentru evaluarea 
cercetărilor care trebuie la început stabiliţi. Natura cercetărilor (globală, de împărtăşire a experienţei, bazată 
pe echipament) trebuie la fel să fie luată în consideraţie la elaborarea susţinerii colaborării internaţionale.  

Cooperarea internaţională pare a fi metoda cea mai eficientă de dezvoltare a capacităţii ştiinţifice în ţările 
mai puţin dezvoltate. Cercetătorii din ţările în curs de dezvoltare iau parte şi beneficiază de pe urma 
colaborării care se poate manifesta prin împărtăşirea informaţiei ştiinţifice, experimente comune, conferinţe 
şi alte întâlniri, dezvoltarea de baze de date, stabilirea standardelor şi utilizarea comună a echipamentului. 
Creşte numărul de publicaţii ale cercetătorilor din aceste ţări în revistele internaţionale recenzate, cresc şi 
indicatorii naţionali de cercetare-dezvoltare. Sporeşte abilitatea cercetătorilor din ţările mai puţin dezvoltate 
de a conduce independent cercetări în domeniul investigat. Dacă cercetătorii din statele dezvoltate sunt 
interesaţi în dezvoltarea unor baze de date sau infrastructură, acest fapt la fel poate conduce la dezvoltarea 
capacităţilor ştiinţifice ale ţării recipiente. 
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