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MOTIVELE DEZVOLTĂRII FENOMENULUI

Externalizarea ştiinţi că (scienti c outsourcing) este 
un termen relativ nou şi se referă la contractarea 
unor servicii ştiinţi ce de la terţe părţi. Conceptul de 
externalizare, însă, nu este o noutate absolută; acesta 
a început să se impună mai pregnant începând cu anii 
’90 ai secolului trecut, când companiile au început 
să-şi externalizeze masiv serviciile. Aceasta s-a da-
torat, în primul rând, facilităţilor create de globalizare 
şi de noile tehnologii. Exemple particulare ale feno-
menului de externalizare sunt shrinking, downsizing 
şi spin-off.

Există diferite modele de contracte de cercetare: 
cercetări comune, cercetări în colaborare şi exter-
nalizare completă. Cercetarea comună este aceea 
în care mai mult decât o entitate lucrează împreună, 
cerceta rea în colaborare - când un grup de cercetători 
lucrează împreună reprezentând diferite discipline, 
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Procesele de globalizare în domeniul ştiinţei şi inovării se manifestă sub diferite forme. Una din 
ele, având o evoluţie semni cativă în ultima perioadă, este reprezentată de fenomenul externalizării  
ştiinţi ce.

externalizarea completă - când o entitate efectuează 
cercetări în folosul alteia.

În sensul larg, externalizarea poate lua următoarele 
forme:

Ô Externalizare la nivel de companie prin delocali-
 zare şi împărţirea activităţilor primare. Transfera-
 rea unor servicii şi activităţi poate avea loc atât 
 la  lialele din ţară ale companiei, cât şi la cele 
 de peste hotare;

Ô Externalizarea în afara companiei. În acest
 caz, externalizarea unor servicii şi activităţi poate
   orientată către companii din aceeaşi ţară sau
 către companii de peste hotare (numită şi exter-
 nalizare off-shore).

Există o serie de motive pentru care companiile 
externalizează o parte din activităţile lor. Actorii 
procesului de externalizare invocă cel mai frecvent 
următoarele cauze:
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Ô costuri reduse de exploatare – se datorează
 costului mai mic al forţei de muncă la furnizor, iar
 uneori şi scalabilităţii serviciului sau produsului; 

Ô optimizarea producţiei – deseori serviciile exter-
 nalizate sunt efectuate de oameni cu cunoştinţe
 sau deprinderi mai bune, specializaţi în domeniu,
 compania furnizoare  ind expertă în activitatea
 vizată;

Ô focusarea optimă a companiilor –  companiile
 au posibilitatea să se concentreze pe activităţile lor 
 de bază, lăsând experţilor străini efectuarea
 cercetărilor;

Ô repartizarea riscurilor – furnizorul de servicii spe-
 cializate îşi asumă responsabilitatea pentru rezul-
 tatul cercetărilor sale; 

Ô  lipsa unor resurse necesare în cadrul 
 companiei –  permite un control efectiv al bugetu-
 lui prin costuri previzibile, o intrare mai rapidă 
 pe piaţă.

În unele domenii ale ştiinţei pot exista şi alte cauze 
speci ce externalizării. Astfel, în domeniul medico-
farmaceutic, prin externalizarea ştiinţi că se reduce 
timpul (8-15 ani) necesar pentru dezvoltarea şi pune-
rea pe piaţă a unui nou medicament, sunt satisfăcute 
cerinţele privind gradul înalt de complexitate şi 
volumul sporit de date de la testările clinice, se extind 
posibilităţile de recrutare a pacienţilor pentru testări.

Motivul principal al externalizării rămâne însă reduce-
rea costurilor pentru un produs sau serviciu de aceeaşi 
calitate sau pentru unul îmbunătăţit. Analiza compa-
niilor IBM, Microsoft, Dell, American Express ş.a. a 
relevat faptul că acestea au redus de la 20% până 
la 70% costurile de salarizare, în urma externalizării 
extinse în India şi China [1].

FENOMENUL DE EXTERNALIZARE 
ŞTIINŢIFICĂ ÎN LUME ŞI ÎN REPUBLICA 
MOLDOVA

Companiile multinaţionale sunt principalii promotori 
ai procesului de externalizare ştiinţi că. Aceasta se 
explică şi prin faptul că ele investesc în cercetare-
dezvoltare circa jumătate din cheltuielile realizate 
pe plan mondial. Astfel, cele mai mari 10 companii 
multinaţionale (cu alocaţii în domeniul cercetării-
dezvoltării de peste 4,5 miliarde dolari anual), în frunte 

cu Ford Motor, DamlerChrysler, Siemens şi General 
Motors, investesc mai mult în ştiinţă decât Rusia [2].

Dacă mai înainte companiile multinaţionale îşi efec-
tuau cercetările în ţările lor de origine, în prezent ele 
organizează aceste servicii peste hotare, deseori 
stabilindu-şi capacităţi de cercetare-dezvoltare în terţe 
ţări, de exemplu, în unele ţări în curs de dezvoltare 
sau în statele Europei Centrale şi de Est. Astfel, din 
anul 1993, când Motorola a creat primul laborator de 
cercetare-dezvoltare străin în China, numărul de unităţi 
de cercetare-dezvoltare în această ţară a crescut până 
la 700 de unităţi. Activităţile de cercetare-dezvoltare 
ale  rmei General Electric, implică în India 2400 per-
soane în diverse domenii, ca motoare pentru avioane, 
consumabile durabile şi echipament medical. 

Cele mai mari investiţii în cercetare-dezvoltare pe plan 
global sunt concentrate în câteva ramuri ale industriei: 
tehnologii informaţionale (IT), industria automobilelor, 
farmaceutică şi biotehnologii. Tipul activităţii de cer-
cetare-dezvoltare, efectuată la comanda companiilor 
multinaţionale, variază considerabil după regiuni 
şi state. Astfel, în anul 2002, ¾ dintre activităţile 
de cercetare-dezvoltare din ţările în curs de dezvoltare 
ale Asiei, efectuate pentru companiile americane, 
aveau tangenţă cu produsele electronice şi de com-
puter, iar în India peste ¾ din cheltuielile companiilor 
americane pentru cercetare-dezvoltare se refereau la 
servicii, în special la dezvoltarea de programe de com-
puter. În Brazilia şi Mexic produsele chimice şi echipa-
mentul pentru transport însumează peste jumătate 
din toate cheltuielile de cercetare-dezvoltare ale SUA 
în aceste ţări [3].

Deseori companiile multinaţionale îşi creează unităţi 
de cercetare în alte ţări, dar în acelaşi timp încheie 
contracte de cercetare cu  rme şi institute locale. De 
exemplu, Toyota deţine centrul tehnic „Asia-Paci c” 
în Tailanda, Motorola are o reţea de centre de cerce-
tare-dezvoltare în China, iar Microsoft – un centru de 
cercetare-dezvoltare în Bangalore (India), însă toate 
contractează suplimentar unităţi de cercetare-dez-
voltare din diferite ţări, pentru anumite servicii.

Studiul global al  rmei de cercetare şi analiză 
economică Economist Intelligence Unit (EIU), efectuat 
în anul 2004, a relevat că  rmele redistribuie structura 
produselor inovaţionale în lume. Circa 70% dintre 
companiile analizate angajează peste hotare persoane 
în sfera cercetare-dezvoltare, iar 52% dintre acestea 
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au declarat că sporirea cheltuielilor în sfera cercetării-
dezvoltării peste hotare este o prioritate. După 
volumul cheltuielilor, India este actualmente cel mai 
mare recepţioner în domeniul externalizării cercetării-
dezvoltării.

De obicei, companiile multinaţionale au contracte 
pentru cercetări ştiinţi ce cu mai mulţi furnizori. Spre 
exemplu, compania Hewlett-Packard contractează 
servicii ştiinţi ce şi de proiectare de la diferite  rme 
taiwaneze: pentru computere (Quanta şi Hon Hai Pre-
cision), imprimante (Lite-On), servere şi  MP3 playere 
(Inventec), camere digitale (Altek). 

În ceea ce priveşte externalizarea completă, constatăm 
că cea mai intensă dezvoltare o înregistrează con-
tractarea serviciilor ştiinţi ce în domeniul tehnologiilor 
informaţionale. Încurajate de aceste realizări, multe 
companii au căutat oportunităţi de a extinde procesul 
de externalizare ştiinţi că şi în alte domenii. Astfel, 
unele companii tehnologice au semnat contracte 
importante de cercetare în inginerie, farmaceutică şi 
biotehnologii. 

În industria tehnologiilor informaţionale externalizarea 
este un fenomen strategic, cu lideri ai ramurii cum 
sunt, de exemplu, Intel, Microsoft, Motorola, Texas 
Instruments, care investesc în centre din China, Ac-
centure, AMD, Cisco Systems, Google, IBM, Microsoft, 
care bene ciază de servicii de externalizare 
de la centre din India. Bunăoară, Microsoft plani ca 
să investească suplimentar în cercetare-dezvoltare 
în anii 2004-2006 circa 400 milioane dolari în India 
şi circa 750 milioane în China. Firma de consultanţă 
Frost&Sulivan estimează că piaţa de externalizare 
ştiinţi că a IT în India va creşte de la nivelul de 1.3 
miliarde dolari anual (2004) până la 9 miliarde dolari în 
anul 2010 [4]. 

Referindu-ne la cazurile de externalizare 
ştiinţi că în Republica Moldova, vom constata 
că ele corespund, în linii mari, direcţiilor puter-
nic externalizate pe plan mondial şi se referă  e 
la noile tehnologii informaţionale,  e la dome-
niile ştiinţi ce care tradiţional sunt dezvoltate 
încă din perioada sovietică.

În Republica Moldova există o serie de unităţi locale 
IT care prestează servicii de externalizare companiilor 

străine. Cea mai importantă din ele este compania 
Endava Moldova (fondată în 2003 sub denumirea 
„Compudava”), care prestează servicii software de 
cea mai înaltă calitate, în exclusivitate pentru com-
panii de prestigiu din Uniunea Europeană. Produsele 
companiei se bucură de succes pe piaţa occidentală, 
lucru con rmat şi de certi carea acesteia, în 2004, de 
către British Standard Institute, conform standardului 
ISO9001 în domeniul protecţiei softului, iar apoi şi a 
standardului ISO27001,  ind  prima  rmă din regiune 
care a obţinut astfel de certi cate. Competenţele de 
bază ale companiei Endava Moldova sunt legate de 
sisteme de tranzacţionare cu grad ridicat de securiza-
re, iar clienţii ei desfăşoară activităţi în domenii foarte 
competitive, cum sunt: servicii  nanciare, tehnologie IT, 
telecomunicaţii şi media. Unul dintre cele mai rep-
rezentative proiecte ale companiei Endava Moldova 
este cel realizat la solicitarea  rmei Cable&Wireless, 
care a prevăzut dezvoltarea unui centru multimedia 
pentru transmiterea mesajelor telefonice textuale, 
video, audio şi foto între diferite reţele de expeditori şi 
pentru generarea unei note de plată pentru participanţi. 

Un alt domeniu cu investiţii majore în cercetare-dez-
voltare, ştiinţele vieţii, începe să  e implicat tot mai 
activ în procesul de externalizare ştiinţi că. Analiştii 
economici au estimat că  rmele din farmaceutică şi 
biotehnologii au cheltuit pentru cercetare-dezvoltare în 
anul 2005 circa 57 miliarde dolari, din această sumă 
14 miliarde  ind folosite pentru externalizarea ser-
viciilor oferite de industria Organizaţiilor de Cercetare 
prin Contract (CRO industry). Companiile farmaceutice 
mari din SUA şi Europa sunt determinate să reducă 
puţin câte puţin costurile cercetării-dezvoltării, care au 
atins un nivel greu de imaginat. Centrul Tufts pentru 
Studii de Dezvoltare a Medicamentelor a estimat că 
în anul 2003, bunăoară, costul lansării reuşite a unui 
nou medicament pe piaţă a fost de 897 milioane dolari. 
Deci, este necesar de a micşora substanţial costurile, 
iar multe companii îmbrăţişează conceptul de exter-
nalizare. Drept exemplu pot servi asemenea giganţi 
farmaceutici cum sunt GlaxoSmithKline şi  Eli Lilly care 
încearcă, prin colaborarea cu companii de biocercetare 
din Asia, să reducă costurile pentru cercetare-dez-
voltare în procesul de lansare a noilor medicamente. 
Analiştii estimează că în 2008 circa 30% din cercetările 
clinice vor   efectuate în afara SUA şi a Europei. 
China, Europa de Est şi America Latină sunt pieţe 
cu potenţial de obţinere a granturilor pentru cercetări 
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clinice în creştere. Se aşteaptă ca volumul serviciilor 
oferite de către organizaţiile de cercetare prin contract 
să sporească, iar valoarea totală a contractelor să 
înregistreze cifra de 20 milioane dolari în anul 2010 [5].

Contrar tendinţelor pe plan mondial, acestui sector din 
Republica Moldova nu-i sunt caracteristice colaborări 
ştiinţi ce importante cu  rme din străinătate. În do-
meniul farmaceutic, cea mai activă companie pe piaţă, 
Gedeon Richter, conlucrează cu savanţi de la instituţii 
de cercetări medicale, dar nu sunt încheiate contracte 
de externalizare. În domeniul biotehnologiilor agricole, 
există anumite legături de colaborare ştiinţi că în 
bază de contract cu subiecţi din spaţiul post-sovietic, 
la acest capitol evidenţiindu-se Institutul de Fitotehnie 
„Porumbeni”, renumit furnizor de hibrizi de porumb.

În domeniul ştiinţelor  zice şi inginereşti, o dezvoltare 
rapidă o are externalizarea proiectării, de la clădiri 
până la articole mici, cum sunt ceasurile sau jucăriile. 
Companii ca Dell, Motorola, Philips cumpără proiecta-
rea completă a unor dispozitive digitale de la furnizori 
asiatici, asamblându-le la produsele proprii şi realizân-
du-le sub nume propriu. 

În industria automobilelor, de asemenea, au loc 
procese de redistribuire a activităţilor de cercetare-
dezvoltare, atât prin contracte de cercetare cu alte 
 rme, cât şi prin stabilirea unor centre proprii de 
cercetare-dezvoltare în alte ţări. Ca exemple pot servi 
producătorul de sisteme şi geamuri pentru automobile 
Visteon, care investeşte în centre de cercetare-dez-
voltare din China, şi General Motors, care a ales India 
pentru anumite servicii ştiinţi ce. În anul 2003, liderul 
sistemelor tehnologice industriale General Electric 
avea 6 mii de cercetători şi ingineri angajaţi în 10 ţări 
străine [4].

Pe plan naţional, ştiinţele  zice şi inginereşti sunt cel 
mai bine integrate în circuitul ştiinţi c internaţional, 
calitatea tradiţional avansată a cercetărilor  ind 
determinată şi de faptul că în perioada sovietică multe 
instituţii din acest domeniu făceau parte din complexul 
militar-industrial.

Cercetătorii de la Universitatea Tehnică a Moldovei au 
încheiat contracte ştiinţi ce cu întreprinderi industriale 
de peste hotare în domeniul transmisiilor planetare 
precesionale: angrenaje, tehnologii de fabricare, calcul 
ingineresc şi în domeniul elaborării sistemelor de 
conversiune a energiilor regenerabile. În prezent se 

realizează un contract, derulat în anul 2004, cu com-
pania germană ARP GmbH, Alpirshbach din Stutgart. 
În cadrul acestuia, UTM a proiectat în anul trecut două 
tipodimensiuni de reductoare precesionale pentru utila-
jul de mărunţit aşchiile. Anterior UTM a avut contracte 
de colaborare şi cu unele unităţi economice din Rusia 
(Gazprom, Uzina de turbine din Kaluga, Asociaţia de 
Cercetare şi Producere „Kometa”, Întreprinderea cu 
destinaţie specială din or. Krasnoiarsk).

Activitatea Institutului de Cercetări Ştiinţi ce „ELIRI”, 
pro lat pe elaborarea şi distribuirea microcircuitelor 
turnate şi a produselor realizate în baza acestora, 
reprezintă, probabil, cel mai mare succes în domeniul 
externalizării al unei instituţii ştiinţi ce din Republica 
Moldova. Institutul a efectuat lucrări, conform unor con-
tracte de cercetare cu  rme străine, în volum de circa 
3 milioane lei în anii 2001-2005 şi peste 1 milion de lei 
în anul 2006. În conformitate cu prevederile contrac-
tuale, Institutul „ELIRI” a efectuat  lucrări ştiinţi ce şi a 
elaborat microconductoare cu proprietăţi  zice speciale 
(pentru clienţi din Coreea, China, Anglia), conver-
toare miniaturale de măsurare a mărimilor electrice şi 
neelectrice (Israel, Rusia), divizoare de înaltă tensiune 
(Coreea, Rusia), aparate pentru măsurarea mărimilor 
neelectrice (Rusia, Ucraina, România), microcircuite 
integrate hibride (SUA).

Au realizat, de asemenea, contracte de colaborare cu 
 rme de peste hotare (din Rusia, Belgia, Italia, Israel, 
România) şi alte companii cu activităţi de cercetare-
dezvoltare în domeniul microelectronicii şi construcţiei 
de maşini (uzina “Topaz”, Institutul “TehInform Energo” 
SRL, Institutul de Fizică Aplicată etc.). 

De rând cu externalizarea ştiinţi că completă, în 
Republica Moldova sunt practicate şi alte forme de 
colaborare între unităţile de cercetare locale şi compa-
niile străine. Probabil, unul dintre cele mai interesante 
şi de perspectivă mecanisme îl constituie programele 
susţinute de către Fundaţia SUA de Cercetare şi 
Dezvoltare Civilă (CRDF): First Steps to the Market 
Program (FSTM) şi Nexts Steps to the Market Program 
(NSTM), ele stimulând realmente iniţierea proceselor 
de externalizare ştiinţi că. Primul program promovează 
noi cercetări ştiinţi ce pentru sectorul industrial şi 
dezvoltarea colaborării dintre companiile americane şi 
cercetătorii din ţările post-sovietice, inclusiv Republica 
Moldova. O condiţie de participare a  rmelor private 
americane este co nanţarea (circa 20% din total). În 
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cadrul celui de-al doilea program este facilitată imple-
mentarea cercetărilor ştiinţi ce efectuate în Republica 
Moldova în activitatea de producţie a unor companii 
americane, care trebuie să acopere nu mai puţin de 
50% din cheltuieli. Proiectele trebuie să includă studiul 
pieţei, elaborarea unui business-plan de dezvoltare şi 
cercetările precomerciale necesare pregătirii tehnologi-
ilor selectate pentru piaţa comercială. Se preconizează 
ca, ulterior, cooperarea dintre companiile americane 
şi cercetătorii moldoveni, începută în cadrul acestor 
programe, să continue în baza principiilor externalizării 
ştiinţi ce. Printre succesele înregistrate la acest capitol 
pot   menţionate colaborările dintre Institutul „ELIRI” şi 
Compania Natrox Electronics din New-York (utilaj pen-
tru controlul producţiei şi asigurarea calităţii laptelui, 
 ltre compacte antizgomot în baza conductorilor turnaţi 
ş.a.), Universitatea de Stat din Moldova şi Goddard 
Space Flight Center din Maryland (suport de înre-
gistrare a informaţiei la prelucrarea imaginilor din aer 
şi de pe satelit), Universitatea Tehnică a Moldovei şi 
American Scienti c Corporation din California (elabora-
rea complexelor robotizate de extracţie a concreţiunilor 
fero-manganice).

Analiza proceselor de externalizare în lume, dar şi 
evaluările efectuate la nivel de  rmă de către diferiţi 
cercetători, demonstrează că:

Ô Piaţa serviciilor de externalizare ştiinţi că
 completă este încă destul de mică (externalizarea
 ad-hoc există de mulţi ani, dar achiziţionarea unei
 mari cantităţi de servicii ştiinţi ce de la furnizori
 externi este în faze incipiente);

Ô La moment, încă puţine companii îşi externali -
 zează pe larg serviciile de cercetare la furnizori 
 externi; un număr considerabil de companii mari 
 şi-au deschis propriile unităţi de cercetare peste
 hotare şi angajează ocazional furnizori de servicii
 ştiinţi ce;

Ô Volumul serviciilor de externalizare ştiinţi că 
 e în continuă creştere;

Ô Externalizarea ştiinţi că este cel mai bine
 dezvoltată în sectorul tehnologiilor informaţionale,
 urmat de cel al industriei farmaceutice, ingineriei 
 şi biotehnologiilor;

Ô Cele mai importante ţări bene ciare de
 externalizări ştiinţi ce sunt India, urmată de China,

  alte ţări asiatice, iar în ultimul timp se evidenţiază
 şi ţările din Europa Centrală şi de Est;

Ô Majoritatea contractelor de cercetare între compa-
 nii multinaţionale şi  rme (instituţii de externali-
 zare) se datorează unor contacte personale, fără
 să existe un proces riguros de selecţie;

Ô Procesele de externalizare ştiinţi că sunt strâns
 legate de alte tendinţe ale internaţionalizării
 cercetării-dezvoltării cu care sunt interdepen dente, 
 iar îndeplinirea condiţiilor necesare externalizării
 ştiinţi ce permite atragerea investiţiilor străine 
 în ştiinţă şi în alte forme.

PERSPECTIVELE EXTERNALIZĂRII 
ŞTIINŢIFICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Actualmente, un număr limitat de ţări în curs de dez-
voltare şi cu economii în tranziţie participă masiv la 
procesul de internaţionalizare a cercetării-dezvoltării. 
Or, însuşi faptul că unele dintre ele sunt percepute 
azi ca localizări atractive pentru cercetare-dezvoltare 
con rmă oportunitatea pentru ţări ca Moldova de a-şi 
dezvolta capacităţile de a se conecta la sistemele de 
cercetare-dezvoltare ale companiilor multinaţionale. 

Din perspectiva Republicii Moldova, în calitate 
de ţară-gazdă a procesului de externalizare ştiinţi că, 
pot   evidenţiate un şir de elemente cu potenţial pozitiv 
şi negativ. 

Principalele avantaje: se deschid noi oportunităţi de 
a avea acces la tehnologii, de a crea produse şi ser-
vicii cu valoare adăugată ridicată, de a dezvolta noi 
capacităţi şi de a ameliora cultura inovării; atragerea în 
cercetare-dezvoltare a mijloacelor  nanciare de peste 
hotare va contribui la forti carea sistemului naţional 
inovaţional, accelerarea progresului tehnologic-indus-
trial,  aducerea unui echipament mai avansat şi, drept 
rezultat, realizarea unor produse mai complexe şi mai 
calitative. 

Totodată, nu trebuie neglijate nici problemele care 
pot apărea: posibilitatea de „downsizing” a efectivului 
de cercetare-dezvoltare existent atunci când investiţiile 
străine implică persoanele de la unităţile locale exis-
tente, retribuirea inadecvată a institutelor şi  rmelor 
locale care colaborează cu companiile multinaţionale, 
limitarea companiilor locale pe piaţa cercetătorilor şi 
inginerilor, comportamentul non-etic al companiilor 
multinaţionale.
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Pentru companiile multinaţionale, capacitatea inovativă 
a unei ţări este relevantă şi sporeşte atractivitatea 
acestei ţări în domeniul cercetării-dezvoltării. În acelaşi 
timp, această capacitate depinde şi de faptul cât de 
capabile sunt  rmele şi instituţiile locale să absoarbă 
şi să însuşească experienţa în rezultatul interacţiunii 
lor cu companiile multinaţionale [6]. Perspectivele 
organizaţiilor ce desfăşoară activităţi de cercetare-
dezvoltare din Republica Moldova de a participa în 
externalizarea ştiinţi că sunt determinate, în mare 
măsură, de înregistrarea unor cote ridicate la următorii 
indicatori:  vizibilitate internaţională,  experienţă în 
efectuarea cercetărilor orientate spre economie,  
realizări  inovaţionale, echipament modern şi capacităţi 
de efectuare  a analizelor etc.

Analiza sistemului de cercetare-dezvoltare naţional 
în contextul general economic evidenţiază câteva 
impedimente speci ce acestui sector, care diminuează 
şansele pentru externalizare: 

Ô Angajamentul insu cient în dezvoltarea tehnologi-
 ilor avansate pentru o  evoluare tehnologică
 durabilă în aproape toate sectoarele economice;

Ô Interesul scăzut şi gradul de implicare redus al
 întreprinderilor în activităţile de cercetare, dez-
 voltare şi inovare, inclusiv cooperarea cu instituţiile
 de pro l de cercetare şi dezvoltare şi cu absorbţia
 rezultatelor cercetării; 

Ô Infrastructura tehnologică de cercetare şi dez-
 voltare învechită şi o conexiune nesatisfăcătoare
 între cercetare şi industrie, cauzată de:

Ô  infrastructura şi serviciile pentru transferul 
 de tehnologie şi inovare încă insu cient dezvoltate
 şi cu viabilitate redusă;

Ô  capacitatea redusă de absorbţie a rezultatelor 
 din cercetare şi dezvoltare de către întreprinderi;

Ô Dezvoltarea insu cientă şi disparităţile care au loc
 în activităţile şi infrastructurile de cercetare, 
 dezvoltare şi inovare la nivel regional; 

Ô Capacitatea redusă de colaborare şi integrare la
 nivel naţional, european şi mondial în domeniul
 ştiinţei şi tehnicii.

Dezvoltarea proceselor de externalizare ştiinţi că, 
experienţa acumulată de statele care au înregistrat o 
dezvoltare avansată a acestei industrii demonstrează 

că orice ţară care doreşte să atragă investiţii străine 
în cercetare-dezvoltare trebuie să întreprindă în acest 
scop un şir de acţiuni politice şi de ordin instituţional. 
La început e necesar să  e creat un cadru instituţional 
care să consolideze inovarea. Politicile speciale 
urmează să se concentreze pe 4 direcţii: resursele 
umane, instituţiile publice de cercetare, protecţia drep-
turilor de proprietate intelectuală şi politica de com-
petitivitate [7]. Eforturile privind asigurarea adecvată 
cu resurse umane implică politici educaţionale şi 
măsuri de atracţie a expertizei de peste hotare. Pentru 
instituţiile publice de cercetare-dezvoltare este esenţial 
să-şi consolideze relaţiile cu întreprinderile industriale, 
să promoveze stabilirea unor noi companii – spin-off. 
Atractivitatea ţării are şanse de a spori în condiţiile în 
care regimul de protecţie a drepturilor de proprietate 
intelectuală este mai efectiv,  ind complementat prin 
politici competiţionale adecvate.

Eforturile în aceste domenii trebuie să re ecte avan-
tajul comparativ şi specializarea tehnologică a  ecărei 
ţări şi, de asemenea, calea de dezvoltare pe care ţara 
doreşte să o urmeze. Politicile selective vor include 
promovarea investiţiilor dorite, cerinţele faţă de 
performanţe şi stimulente, precum şi crearea parcurilor 
ştiinţi ce şi tehnologice.

Astfel, pe lângă avantajul costului redus al forţei de 
muncă, e necesar să  e stimulate şi următoarele 
elemente care, la nivel de ţară, sporesc atractivitatea 
pentru investitorii străini specializaţi în sfera ştiinţei şi 
inovării:

Ô disponibilitatea, nivelul înalt al combinaţiilor 
 de diferite aptitudini profesionale (tehnice, IT, 
 limbi străine);

Ô nivel de concentrare în clustere de furnizori 
 de servicii exportatori, proximitatea lor şi calitatea
 interacţiunii cu instituţiile de cercetare 
 şi universităţile;

Ô calitatea serviciilor educaţionale şi de training din
 universităţi;

Ô calitatea infrastructurii inovaţionale şi a legislaţiei
 aferente;

Ô promovarea activă a oportunităţilor de externali-
 zare off-shore şi a ofertei, deoarece baza unei
 strategii globale de externalizare a companiilor 
 o constituie cunoaşterea opţiunilor globale 
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şi regionale de externalizare şi adoptarea unor decizii 
de externalizare operative şi optime; prin urmare, este 
esenţial ca piaţa internaţională de externalizare să aibă 
cunoştinţă de oferta sistemului de cercetare-dezvoltare 
din Republica Moldova.

Anume acest gen de politici a asigurat succesul înre-
gistrat de unele ţări asiatice care, pentru a întreprinde 
activităţi economice de mare randament, bazate pe 
cunoştinţe, mai întâi au elaborat o concepţie privind 
calea pe care trebuie s-o urmeze economia, apoi 
au investit strategic în resurse umane, cu predilecţie 
în sectorul ştiinţei şi în cel al ingineriei, au contribuit 
investiţional la dezvoltarea infrastructurii pentru cerce-
tare-dezvoltare (parcuri ştiinţi ce, laboratoare publice 
de cercetare-dezvoltare, incubatoare), au utilizat 
cerinţele de performanţă şi stimulentele ca parte 
a strategiei generale de atragere a investiţiilor străine 
în domenii-ţintă şi au implementat politici de protecţie 
a drepturilor de proprietate intelectuală.
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SUMMARY

Scienti c outsourcing is a growing phenomenon and represents a part of globalization processes 
in R&D. This paper presents the results of study on general trends in scienti c outsourcing from 
perspective of involving Moldavian organizations in such form of scienti c cooperation. It includes 
also examples of scienti c contracts between domestic R&D institutions and foreign companies and 
recommendations for national scienti c system arising from analyzing international experience. 
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