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1. Introducere 
Preg tirea României pentru inte-

grarea în UE este un proces complex i 
vizeaz , între altele, promovarea unor 
politici coerente, compatibile cu 
mecanismele UE i în sfera cercet rii-
dezvolt rii. În strategia na ional  de 
dezvoltare a României pe termen mediu, 
care con ine principalele obiective i 
politici necesare pentru ca la orizontul 
anului 2007 România s  poat  îndeplini 
condi iile esen iale de aderare la UE, 
politica în domeniul tiin ei i tehnologiei 
ocup  un loc distinct. 

“Dosarul C-D” privind acquis-ul 
comunitar, unul din dosarele închise 
provizoriu, constituie un prim pas 
important, dar nu i suficient, în 
armonizarea mecanismelor de func i-
onare a sistemului C-D din România cu 
cel european. Analiza comparativ  a 
sistemului C-D din România i a celui din 

rile UE a relevat diferen e 
semnificative, pe multiple planuri. Pe de 
o parte, între configura ia i 
mecanismele de sus inere i, pe de alt  
parte, între bunele inten ii transpuse în 
obiectivele privind C-D înscrise în docu-
mentele na ionale oficiale referitoare la 
integrarea României. 

Studiul prezent i-a propus s  identi-
fice punctele tari i cele slabe, concor-
dan ele i diferen ele  între România i 

UE referitoare la: mecanismul de 
stabilire a priorit ilor în domeniul C-D-I; 
mecanismele de stimulare a activit ii de 
C-D efectuat  în cadrul firmelor, îndeo-
sebi a celor mici i mijlocii, cu privire 
special  la cre terea capacit ii tehno-
logice a IMM-urilor; factorii de stimulare 
a cooper rii între universit i, organiza ii 
de cercetare, publice i private i 
companiile industriale; mecanismele de 
finan are a inov rii, îndeosebi rolul capi-
talului de risc pentru sus inerea proce-
sului inova ional; direc iile de perfec io-
nare a sistemului institu ional, legislativ 
i de eviden  statistic . 

2. Perfec ionarea mecanismelor 
de stabilire a priorit ilor din 

domeniul C-D 
Problema priorit ilor are o sem-

nifica ie major  pentru configurarea 
viitoare a sistemului C-D întrucât ele 
izvor sc i reflect  esen a strategiilor i 
politicilor din acest domeniu i stau la 
baza aloc rii fondurilor pentru C-D-I. 
Stabilirea lor trebuie s  fie strâns legat  
de priorit ile economiei i societ ii. 

Din studiul experien elor inter-
na ionale, în special din rile UE, au 
rezultat urm toarele aspecte relevante 
pentru România: 
 În pofida diversit ii mecanismelor 

decizionale exist  o tr s tur  comun  
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i anume, interac iunea între sco-
purile comunit ii tiin ifice i tehno-
logice i cele ale factorilor politici. 

 Stabilitatea ciclurilor din tiin  i 
tehnologie este mai mare decât cea 
administrativ  i politic . Ea 
influen eaz  durata pentru care sunt 
elaborate priorit ile, modul de 
finan are i de formare a cadrelor de 
cercet tori, impunând o viziune pe 
termen mediu i lung. 

 Exist  institu ii special dedicate 
stabilirii priorit ilor C-D-I, denumite 
generic “consilii ale cercet rii” sau “ 
comitete na ionale ale tiin ei i 
tehnologiei”. Acestea sunt organisme 
neguvernamentale deci independente 
politic, care se bazeaz  pe echipe de 
exper i evaluatori independen i, care, 
configureaz  i destina iile fondurilor 
de C-D-I. 

 Are loc o revizuire periodic  a 
sistemului de priorit i, de regul  la 3-7 
ani; trebuie avut în vedere c  cele mai 
stabile priorit i se constat  în dome-
niile tiin ifice mai vaste i în 
cercetarea fundamental  comparativ 
cu cea tehnologic . 

 În majoritatea rilor func ioneaz  
sisteme consultative, ca mecanism 
larg de stabilire a priorit ilor C-D, în 
cadrul c rora particip  reprezentan i 
ai comunit ii tiin ifice, firmelor, 
guvernului, sindicatelor i exper i din 
diferite domenii. Procedurile consulta-
tive sunt flexibile, pentru a se adapta 
rapid schimb rilor din mediul econo-
mico-social. 

 Utilizatorii finali ai rezultatelor C-D-I 
au un cuvânt greu de spus în 
stabilirea priorit ilor, mai ales pentru 
cercetarea aplicativ . 

 Formularea priorit ilor se concre-
tizeaz  în programe sau planuri 
strategice multianuale i sunt 
articulate, pe de o parte, cu 
constrângerile politice, economice i 

sociale iar, pe de alta, cu domeniile 
de anvangard  ale tiin ei i 
tehnologiei. 

 Un rol important, în implementarea 
priorit ilor, revine selec iei celei mai 
competente echipe de cercetare, 
precum i a unui coordonator de pro-
gram care s  se impun  prin prestigiu 
tiin ific i managerial. 

 Combinarea priorit ilor tematice cu 
cele structurale s-a dovedit a fi cea 
mai eficient  modalitate de selectare 
i implementare a priorit ilor. 

 Modelul pluralist i descentralizat de 
stabilire a priorit ilor func ioneaz  
mai eficient atunci când obiectivele 
sunt relativ constante i resursele 
alocate sunt în cre tere. 

 Bugetul constituie un factor esen ial 
pentru conturarea, selectarea  i 
implementarea priorit ilor; problema 
cea mai dificil , anume cea a aloc rii 
bugetare, este solu ionat  avându-se 
în vedere: rezolvarea urgen elor, 
stabilite pe baza informa iilor trans-
mise mediului tiin ific de c tre cel 
economic i social, stimularea perfor-
man ei tiin ifice i alocarea prioritar  
spre centrele de excelen  tiin ific , 
distribu ia fondurilor pe un set de 
priorit i stabilite pe o perioad  mai 
mare de timp; 

 În majoritatea rilor UE propunerile 
de priorit i sunt f cute de ministere 
economice, dezb tute cu exper i în 
cadrul unor workshopuri speciale, 
înainte de a fi adoptate de guvern i 
înaintate parlamentului. 

 Stabilirea priorit ilor ine seama de 
dimensiunea interna ional  a tiin ei 
i tehnologiei, de mecanismele de 

finan are existente la nivel interna io-
nal i de posibilit ile de atragere în 
proiectele na ionale a unor speciali ti 
recunoscu i pe plan mondial. 
Principalele orient ri ale activit ii de 

cercetare-dezvoltare  la nivelul UE, pentru 
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perioada urm toare, sunt cuprinse în 
documentul: “Making a Reality of the 
European Reasearch Area (ERA): Guide-
lines for EU Research Activities  2002-
2006” (forma final  4 octombrie 2000), 
care define te ac iunile concrete i instru-
mentele de implementare necesare trans-
form rii conceptului ERA în realitate.  

Instrumentele avute în vedere pentru 
implementarea Programului Cadru VI al 
UE pentru C-D-T, se refer  la: 
coordonarea i formarea de re ele care 

s  fie antrenate la realizarea programe-
lor na ionale de C-D-T; promovarea unor 
re ele de excelen ; dezvoltarea unor 
proiecte prioritare de mari dimensiuni; 
accentuarea capacit ii de inovare a 
IMM-urilor; cre terea importan ei regiu-
nilor în Spa iul de Cercetare European. 

România va trebui s  aib  în vedere, 
în elaborarea propriilor priorit i, setul de 
priorit i structurale din domeniul C-D-I, 
existent la nivelul UE, prezentate în 
tabelul de mai jos. 

Tabelul nr. 1 
Priorit i în domeniul C-D-I la nivelul UE 

 
Priorit i în curs de realizare 
 Intensificarea activit ii de cercetare efectuat  de c tre companii 
 Finan area procesului de inovare 
 Absorb ia de tehnologie i managementul inov rii în cadrul IMM-urilor 

Priorit i de dat  mai recent  
 Intensificarea cooper rii între unit ile de cercetare, universit i i companii 
 Promovarea consor iilor i cooper rii în procesul de inovare 
 Înfiin area de noi companii cu profil tehnologic 

Teme de interes crescând 
 Simplificarea administrativ   
 Impozitare i m suri indirecte 
 Viziunea strategic  asupra inov rii i cre terea încrederii publicului larg 

Tendin e globale i noi mecanisme de abordare 
 Abordarea sistemic  a politicii inov rii  
 Cre terea gradului de complementaritate între politicile na ionale i cele 

regionale 
 Noi forme de “parteneriat între sectorul public i privat” 
 Noul rol al politicii publice ca factor de stimulare a inov rii 
 Abordarea problemei inov rii în contextul globaliz rii 

 
În România, datorit  mo tenirii din 

acest domeniu i condi iilor specifice 
tranzi iei se poate aprecia c , pân  nu 
demult, problema priorit ilor nu a 
constituit o preocupare major   a 
factorilor politici, cel pu in din urm -
toarele considerente: 

- Între 1990-1992, dispari ia cererii 
pentru cercetarea aplicativ  i a surselor 
de finan are a acesteia au creat o stare 

de confuzie, soldat  cu transformarea 
celor mai multe dintre institutele de 
cercetare tehnologic  în societ i 
comerciale; cercetarea din Academia 
Român  a fost reorganizat  pe baza 
finan rii bugetare. 

În perioada 1992-1994, prioritatea 
domeniului a fost “salvarea” poten ialului 
de cercetare tehnologic , prin înfiin area 
Fondului Special pentru C-D, sus inut din 
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contribu iile obligatorii ale agen ilor 
economici. În aceste condi ii, a avut loc 
finan area unui num r mare de solicitan i 
de fonduri pentru o arie tematic  extrem 
de vast  (anual se finan au peste 4000 
de proiecte, multe dintre ele f r  leg tur  
direct  cu nevoile agen ilor economici 
finan atori). 

- Începând cu 1994-1995, a fost 
afirmat  ideea aloc rii fondurilor pe 
obiective i programe prioritare, prin 
lansarea Planului Na ional de Cercetare–
Dezvoltare ”Orizont 2000”. Acest plan 
na ional pentru C-D a fost conceput 
pentru a finan a programele cu caracter 
interdisciplinar i intersectorial, care s  
promoveze parteneriatul pentru 
rezolvarea de probleme complexe”.  În 
realitate, prin acest program s-a finan at, 
dup  p rerea fostului pre edinte al 
ANSTI “tot ce putea oferi tiin a 
româneasc . Astfel, prin cele 22 de 
comisii de specialitate s-au finan at în 
anul 1998, de exemplu, 8286 de teme, 
programe opera ionale, programe zonale 
i interdisciplinare, efectuate în sute de 

institute na ionale, institute ale 
Academiei Române, unit i de înv -
mânt superior, organiza ii neguverna-
mentale, precum i societ i comerciale 
publice i private. 

- Un pas înainte pe linia definirii 
priorit ilor în concordan  cu obiective 
majore ale dezvolt rii economico-
sociale, s-a f cut din 1997, când s-au 
lansat proiectele na ionale prioritare 
RELANSIN, CALIST, INFRAS i 
CORINT care fac parte din Planul 
Na ional de Cercetare-Dezvoltare- 
Inovare, la care se particip  pe baz  de 
competi ie. Acestea au fost completate 
ulterior cu alte 10 programe. Prin aceste 
programe s-a urm rit: cre terea 
impactului activit ilor de C-D asupra 
economiei i societ ii în perspectiva 
relans rii i dezvolt rii durabile a econo-
miei; intensificarea proceselor de inovare 

i transformarea lor în suport direct al 
cre terii calit ii i competitivit ii 
produselor i serviciilor oferite de 
întreprinderile române ti pe pia a intern  
i interna ional ; concentrarea com-

peten elor i resurselor din domeniul 
tiin ei i tehnologiei pe extinderea 

patrimoniului tiin ific, tehnologic i de 
inovare na ional; armonizarea cu cadrul 
legislativ, institu ional i procedural din 
UE, în vederea implement rii rapide i 
eficiente a parteneriatului pentru 
aderare. 

Alocarea celei mai mari p r i a 
fondurilor s-a f cut pân  în prezent prin 
Planul Na ional “Orizont 2000”. Din 
analiza comparativ , a structurii fondu-
rilor alocate, în cadrul comisiilor de 
specialitate, pentru proiectele înscrise în 
competi ie, i a structurii pe ramuri a 
produc iei industriale precum i a 
ponderii ramurilor industriei în totalul 
exporturilor, se constat  c  “priorit ile” 
în alocarea fondurilor pentru C-D 
industrial  nu concord  decât în mic  
m sur  cu nevoile dezvolt rii actuale a 
industriei. De altfel, pentru ramura 
industriei nu sunt înc  suficient de clar 
conturate priorit ile de dezvoltare în 
viitor. 

Problematica stabilirii priorit ilor în C-
D-I a dobândit o alt  semnifica ie o dat  
cu invitarea României de a începe 
negocierile de aderare la UE. În 
Strategia Na ional  de Dezvoltare pe 
Termen Mediu, elaborat  în acest 
context, se înscriu o serie de obiective 
prioritare privind i domeniul C-D, 
referitoare la: dezvoltarea capacit ii de 
generare a cuno tin elor tiin ifice i 
tehnologice, cre terea calit ii i 
eficien ei unit ilor de C-D, prin redu-
cerea decalajelor tehnologice, dez-
voltarea poten ialului de C-D i inovare la 
nivelul firmelor, prin realizarea de 
proiecte comune cu institutele i centrele 
de profil i utilizarea de scheme 
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stimulative de co-finan are, cre terea 
gradual  a ponderii cheltuielilor de C-D 
i inovare în PIB, începând cu anul 

2001, pân  la niveluri comparabile cu 
statele membre ale UE. 

Pozi ia României privind integrarea în 
Spa iul de Cercetare European a fost 
sus inut  în anul 2000 printr-o serie de 
documente care reflect  acceptarea de 
c tre România a acquis-ului comunitar 
privind tiin a i cercetarea. În aceste 
documente sunt consemnate o serie de 
m suri prioritare, ca de exemplu: 
dezvoltarea suportului legislativ, financiar 
i organiza ional pentru asigurarea 

particip rii la Programele Cadru ale 
Comunit ii; preg tirea general  a 
domeniului în vederea ader rii, respectiv 
a integr rii în Spa iul de Cercetare 
European; corelarea programelor 
na ionale de cercetare, realizarea 
re elelor de excelen  i a unor mari 
proiecte de cercetare orientat . 

Dezvoltarea infrastructurilor de cerce-
tare, obiectiv important la nivelul UE, a 
adus în aten ia factorilor de decizie din 
România, probleme prioritare vizând: 
dezvoltarea general  a infrastructurilor 
C-D-I; dezvoltarea unor centre de 
cercetare cu dot ri i condi ii de lucru de 
nivel european; sprijinirea accesului 
cercet torilor români la facilit ile impor-
tante de cercetare din UE; dezvoltarea 
infrastructurii informa ionale i de 
comunica ii în unit ile CDI; dezvoltarea 
re elei na ionale de calculatoare pentru 
cercetare i înv mânt; dezvoltarea 
unui mediu rapid de comunicare, cu 
re ele de mare capacitate care s  
includ  unit ile C-D-T-I din statele 
membre ale UE i România. 

În ceea ce prive te obiectivul UE de 
dezvoltare a resurselor umane în 
domeniul tiin ific, tehnic i al inov rii, 
România prevede: programe de 
recrutare i specializare a tinerilor cerce-
t tori dup  modelul european al carierei 

tiin ifice; finalizarea i promovarea 
statutului cercet torului. 

Pentru încadrarea în obiectivul comu-
nitar de înt rire a capacit ii de inovare a 
IMM-urilor, România î i propune s  
ac ioneze pentru: stimularea inov rii, prin 
programe na ionale specifice, 
colaborarea dintre unit i de CD i firme; 
stimularea cercet rii de firm , cu 
prioritate pe zone high-tech; elaborarea 
de programe în scopul realiz rii unei 
re ele de informare, documentare i 
suport tehnologic pentru IMM-uri; cre -
terea capacit ii unit ilor de C-D de a 
difuza cuno tin ele, rezultatele i 
experien a CD acumulate; stimularea 
activit ii de transfer tehnologic, a cererii 
i absorb iei C-D-T-I de c tre firme; 

crearea Fondului Na ional de Investi ii 
pentru Cercetare –Dezvoltare (fond de 
risc pentru aplicarea rezultatelor C-D); 
stimularea înfiin rii i dezvolt rii IMM-
urilor orientate spre tehnologii noi. 

În vederea îmbun t irii cooper rii la 
nivel regional în spa iul european, 
România sus ine: înfiin area, la nivel 
regional, a unor structuri de C-D-T i de 
inovare de mari dimensiuni, cu impact 
direct asupra capacit ii de absorb ie de 
c tre mediul economic a rezultatelor 
C-D; realizarea unor centre sau re ele, 
de centre de servicii tehnologice la nivel 
regional (inclusiv evaluare i comercia-
lizare de tehnologii); instituirea unor 
programe de “înfr ire“ în domeniul 
C-D-T între regiuni ale statelor membre 
ale UE i/sau ale rilor candidate. 

Integrarea în Spa iul de Cercetare 
European (ERA) i înscrierea pe coordo-
natele men ionate, oblig  România la un 
efort financiar sus inut, pe termen lung, 
pentru realizarea a dou  obiective 
majore: cre terea capacit ii României 
de a oferi parteneri performan i pentru 
cercetarea european ; îmbun t irea 
calit ii i eficientei particip rii României 
în Programele Cadru pentru C-D la 
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nivelul UE. 
Dezvoltarea capacit ii de generare a 

cuno tin elor tiin ifice i tehnologice se 
va realiza prin promovarea excelen ei 
tiin ifice i tehnice printr-un sistem 

unitar de evaluare a unit ilor de C-D, a 
activit ilor i a personalului, bazat pe 
standarde interna ionale; formarea i 
dezvoltarea centrelor de excelen , ca 
centre de cercetare care concentreaz  
resurse materiale i umane de înalt  
performan  în domeniul tiin ei i 
tehnologiei i care sunt recunoscute pe 
plan interna ional; încurajarea i 
sus inerea form rii i dezvolt rii carierei 
de cercet tor i recunoa terea 
importantei i valorii oamenilor de tiin  
i a cercet torilor. 

Dezvoltarea infrastructurii de C-D-T 
din România la nivel european se va 
realiza prin: prin dotarea cu echipamente 
performante i cu facilit i acordate 
institutelor i universit ilor; dezvoltarea 
unor re ele de laboratoare de cercetare 
care lucreaz  în acelea i domenii sau în 
domenii similare i care au facilit i 
complementare; crearea la nivel regional 
a unei infrastructuri de mari dimensiuni, 
cu impact direct asupra capacit ii de 
absorb ie a rezultatelor C-T-D de c tre 
mediul economic (parcuri S-T etc.); 
dezvoltarea unor centre de cercetare la 
nivel european care s  atrag  programe 
interna ionale i poten ial de cercetare, 
în primul rând din Europa; dezvoltarea la 
nivel regional a unor centre sau re ele de 
servicii pentru C-D (formare profesio-
nal , consultan , asisten  tehnic  i 
informare). 

Apropierea spa iului na ional de 
cercetare de cel european se prevede a 
avea loc prin reconsiderarea politicilor de 
cooperare interna ional  în urm toarele 
direc ii: facilitarea comunic rii i corel rii 
activit ilor între cercet torii din România 
i cei din statele membre ale UE; 

deschiderea programelor na ionale de 

cercetare c tre cercet torii din spa iul 
european; diversificarea formelor i 
intensificarea mobilit ii cercet torilor i 
speciali tilor, pe termen scurt i mediu, 
între organiza ii de C-D-T, universit i i 
industrie din rile membre i din rile 
candidate; facilitarea vizitelor per-
sonalit ilor tiin ifice i ale cercet torilor 
de marc  din rile avansate, mai ales 
din rile membre ale UE, pe termen 
scurt i mediu. 

Se au în vedere, de asemenea, noi 
modalit i de cre tere a capacit ii de 
finan are a C-D-T i inovare prin: 
adoptarea unor reguli unitare privind 
finan area din fonduri publice a C-D-I, 
specifice spa iului european(cote minime 
de finan are din fonduri publice a C-D-I, 
cote minime pentru finan area institu io-
nal  din fonduri publice(“core funding”, 
investi ii;) politici publice pentru stimula-
rea investi iilor în C-D-I i acumularea de 
capital de risc. 

Îmbun t irea calit ii i eficien ei 
particip rii României la programele cadru 
de C-D-T ale UE presupune armonizarea 
i asigurarea consisten ei politicilor de -

T pe termen lung în spa iul european 
(formularea de obiective, planificarea i 
corelarea activit ilor, implementarea) 
prin: intensificarea dialogului cu orga-
nismele reprezentative europene, 
formularea unor planuri de ac iune 
adecvate, în vederea transpunerii i 
implement rii în politicile na ionale; 
dezvoltarea unui cadru adecvat de 
participare la programele comunitare, în 
concordan  cu poten ialul actual de 
cercetare–dezvoltare la nivel de 
programe i de proiecte; reconsiderarea 
condi iilor de participare în perspectiva 
Programului Cadru VI (lansarea la timp a 
negocierilor, având în vedere o mai 
realist  evaluare a politicilor na ionale i 
a capacit ii de finan are a angaja-
mentelor în proiectele de anvergur ). 

În scopul îmbun t irii calit ii i 
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eficien ei în domeniu, se consider , de 
asemenea, necesar  o mai puternic  
implicare a comunit ii din domeniul -T 
la realizarea Programelor Cadru, prin: 
dezvoltarea unei colabor ri viabile în 
C-D-T i a parteneriatului cu participan i 
poten iali din rile membre ale UE; dez-
voltarea unei atitudini proactive fa  de 
identificarea i promptitudinea în valori-
ficarea oportunit ilor de participare; 
îmbun t irea capacit ii de a formula 
propuneri consistente i competitive. 

Realizarea obiectivelor prezentate 
este esen ial  pentru progresele pe care 
România le poate înregistra în leg tur  
cu apropierea performan elor C-D-T din 
România de cele din rile europene 
dezvoltate. 

Eforturile comune ale României i UE 
vizeaz  o mai bun  valorificare a 
fondurilor i cre terea capacit ii de a 
oferi parteneri performan i i o îmbun -
t ire a eficientei particip rii la Progra-
mele Cadru de C-D-I.  

Pentru îmbun t irea valorific rii 
fondurilor i a capacit ii de a oferi 
parteneri performan i în cercetarea 
european , se are în vedere, în primul 
rând, cre terea fondurilor alocate -T i, 
prin aceasta, reducerea disparit ilor 
între organiza iile de C-D-T din EU i 
România. În acest scop, se ac ioneaz  
în sensul unui acces similar la infrastruc-
tura i la facilit ile de informare i 
comunicare rapid ; al dezvolt rii unui 
mediu de lucru similar; al introducerii 
unor mecanisme de evaluare unitar  
pentru organiza iile, activit ile i 
personalul din C-D-T la nivel european; 
al cre rii unor re ele viabile între 
organiza iile C-D-T, bazate pe activit i 
desf urate pe termen lung. 

În al doilea rând, prin extinderea 
spa iului de cercetare european, se vor 
reduce disparit ile în ceea ce prive te 
poten ialul pentru -T al diferitelor regi-
uni, prin dezvoltarea unor programe i 

infrastructuri regionale, în special în 
zone ale rilor neintegrate înc  (parcuri 
tehnologice, universit i, organiza ii de 
cercetare) i printr-o distribu ie echili-
brat  a resurselor pentru -T. 

În al treilea rând, se urm re te o mai 
mare coeren  între dezvoltarea -T i a 
industriei în toate regiunile Europei, prin 
dezvoltarea cercet rii de firm , punându-
se accent pe îmbun t irea compor-
tamentului inovativ al firmelor i pe 
cre terea capacit ii lor de a se integra 
în infrastructurile tehnologice specifice 
UE (bazate pe produs, la nivelul indus-
triei, sectorial sau regional); stimularea 
cererii pentru C-D-I i a absorb iei 
rezultatelor în firmele deja existente; 
crearea unui mediu favorabil dezvolt rii 
firmelor orientate spre noile tehnologii; 
consolidarea unui parteneriat viabil între 
firme, organiza ii de C-D-I i universit i 
în toate regiunile Europei. 

În concluzie, stabilirea priorit ilor 
domeniului C-D-I este într-o faz  
incipient  în România, având în vedere 
c  abia în anul 2000 s-a pus aceast  
problem  în contextul demersurilor 
pentru integrarea european . Problema 
stabilirii priorit ilor, de i este extrem de 
important  i urgent , în condi iile 
reducerii drastice, în ultimii cinci ani, a 
ponderii cheltuielilor de C-D în PIB, este 
rezolvat  în prezent doar la nivel formal, 
neexistând înc  institu ii, mecanisme i 
chiar resurse pentru implementarea lor. 
Fragmentarea sistemului C-D a împietat 
asupra stabilirii unor priorit i la nivel 
na ional întrucât fiecare segment 
institu ional a încercat s - i formuleze 
propriile priorit i i-s  asigure pe cât 
mai mult posibil din fonduri publice, 
resursele necesare pentru implemen-
tarea lor. Disiparea tematic  i 
institu ional  extrem , neimplicarea 
ministerelor de ramur  i a utilizatorilor 
rezultatelor cercet rii au constituit o alt  
barier  în calea contur rii unor priorit i 
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pe domenii de interes major tehnico-
tiin ific i economico-social. La acestea, 

putem ad uga, tergiversarea pentru o 
lung  perioad  de timp, în privin a 
direc iilor de restructurare a principalelor 
ramuri ale economiei. 

Prin proiectul noii Legi a Cercet rii 
tiin ifice i Dezvolt rii Tehnologice se 

contureaz  o serie de premise favorabile 
prin înfiin area Consiliului Na ional pentru 
Politica tiin ei i Tehnologiei, cu rolul de 
a stabili priorit i în cadrul Strategiei 
Na ionale de C-D. Se prevede, de 
asemenea, înfiin area Comitetului 
Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare 
i Inovare, cu o larg  reprezentare a 

comunit ii tiin ifice, ministerelor, 
marilor agen i economici. 

3. Intensificarea cooper rii între 
cercetare, universit i i firme 
Cooperarea dintre mediul academic i 

industrie constituie unul din pilonii 
succesului multor ri europene. De i 
preocuparea referitoare la rela iile dintre 
cercetare i industrie este mai veche în 

rile membre ale UE, în prezent se 
constat  o nou  abordare, focalizat  pe 
respingerea dihotomiei dintre „ 
stimularea C-D  în amonte” i „ absorb ia 
tehnologic   în aval”. În noua sa 
abordare sistemic , politica inov rii ia în 
considerare decalajul cultural i de 
management dintre cei care realizeaz  
cercetarea în sectorul public i cei care 
aplic  rezultatele în sectorul privat. 

Importan a crescând , acordat  în 
acest context, sectorului privat se 
datoreaz  dublului s u rol, de utilizator al 
rezultatelor C-D, precum i de 
“translator” al cerin elor pie ei în subiecte 
de cercetare. Aceasta a condus la 
apari ia, în ultimii ani, a unor noi 
preocup ri privind “îmbun t irea 
interfa ei dintre tiin  i industrie.” 

rile membre ale UE încearc , de 
fapt, noi dezvolt ri ale instrumentelor i 

formelor de apropiere dintre firme i 
unit i de înv mânt i cercetare. 
Solu iile sunt diferite de la o ar  la alta 
în func ie de experien a anterioar  sau 
de al i de factori specifici.  

În majoritatea rilor membre, politica 
de finan are a inov rii a creat condi iile 
pentru elaborarea unor variante de 
politici orientate spre crearea de noi 
companii, în special în sectoarele de 
înalt  tehnologie. Pe lâng  mobilizarea 
capitalului de risc, m surile tipice includ 
stimularea spiritului de întreprinz tor, în 
special în sectorul cercet rii publice i al 
înv mântului superior, facilitând trans-
ferul de tehnologie i acordarea de 
licen e/brevete i, crearea “incubatoa-
relor” care s  ofere un mediu favorabil i 
servicii de consiliere specifice. 

Politicile referitoare la înfiin area de noi 
companii adopt  tot mai mult o abordare 
“sistemic ” tipic , ce se sprijin  pe 
politicile tehnologice regionale tip “Sillicon 
Valley” i pe reforma unui cadru politic mai 
larg, la nivel na ional i regional.  

În mod tradi ional, Fran a a avut o 
orientare redus  spre sectorul 
antreprenorial, cercet torii fiind privi i, în 
primul rând, ca agen i care ac ioneaz  în 
interes public. Finan area inov rii a fost 
centrat  pe fazele finale ale procesului 
cercet rii, în detrimentul fazelor critice, 
cum ar fi studiile de fezabilitate, incuba-
rea i înfiin area de noi companii. Legea 
Inov rii din 1999 a abordat aceste 
probleme cu ajutorul unui pachet de 
m suri integrate pentru încurajarea 
transferului de tehnologie din sectorul 
cercet rii publice c tre economie i 
crearea de întreprinderi inovative. 

În Italia, a fost înfiin at  o agen ie 
guvernamental  pentru promovarea 
investi iilor, care dezvolt  un Program 
Opera ional Permanent în domeniul 
inov rii, cu scopul de a favoriza, indeo-
sebi în sudul rii, noile investi ii în 
tehnologiile moderne. 
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Incubatoarele de tehnologie din 
Danemarca au ca scop s  stimuleze 
colaborarea dintre cercet tori, între-
prinz tori inovativi i institu iile finan-
ciare, în vederea cre rii unui mediu 
favorabil înfiin rii de noi companii. În 
Suedia, dou  noi institu ii, “Technology 
Bridging Foundations” i “University 
Holding Companies” urm resc s  
exploateze avantajele comerciale oferite 
de cercetarea universitar  i s  încura-
jeze cooperarea dintre industrie i mediul 
universitar, dezvoltând noi servicii în 
acest scop. 

În Finlanda, proiectele de incubatoare 
au fost concepute înc  de la sfâr itul 
anilor ’80, o dat  cu dezvoltarea 
parcurilor tehnologice regionale i a 
antreprenoriatului universitar. Proiectul 
de pionierat, “Spinno”, din zona Helsinki, 
s-a bazat pe centrele de tehnologie sau 
pe centrele de companii din toate 
ora ele mai mari, iar proiectul “Tuli”, a 
avut ca obiectiv transferarea rezultatelor, 
poten ial comercializabile, ale cercet rii 
c tre utilizatori, în scopul înfiin rii de 
companii noi. Toate ini iativele finlan-
deze sunt strâns legate de industria 
capitalului de risc (organiza iile publice 
Sitra i Finnvera având un rol major). 

În Germania, exist  o tendin  
evident  de cre tere a complementari-
t ii politicilor de inovare la nivel na ional 
i regional. Un exemplu de mare succes 

este programul EXIST, al guvernului 
federal german, menit s  îmbu-
n t easc  climatul pentru crearea de 
“spin-off-uri” în universit i. Acest 
program sus ine o serie de re ele 
regionale de universit i, institute de 
cercetare, speciali ti în problemele capi-
talului de risc, companii private i 
consultan i, camere de comer , parcuri 
de tiin  i centre de afaceri. Spin-off-
urile fac obiectul unui pachet de m suri  
speciale adoptate recent în Germania, 
incluse în programele privind “Capitalul 

de risc în tehnologie”, “Noile afaceri din 
cadrul colegiilor i universit ilor” etc. 

În Marea Britanie, promovarea 
înfiin rii de noi afaceri este o preocu-
pare veche, ca i în cazul Finlandei. Aici 
domin  ideea Parcurilor tiin ifice care 
dateaz  de la începutul anilor ’70. Ten-
din ele actuale se concentreaz  pe 
crearea de “incubatoare”, în care 
interesul guvernamental particular se 
centreaz  pe sectorul biotehnologiei. În 
acest scop, a fost lansat  o nou  faz  a 
programelor “Biotechnology Mentoring 
and Incubator Challenge” i „Biotechno-
logy Exploitation Platform Challenge”.  

În România au existat, dup  1990, 
preocup ri de refacere a unor rela ii 
dintre cercetarea efectuat  în univer-
sit i, institute specializate de cercetare, 
pe de o parte, i firme industriale, pe de 
alt  parte, îndeosebi în vederea 
stimul rii transferului de tehnologie. Au 
fost create, cu sprijin bugetar, dou  
re ele na ionale, una de centre de 
incubare a afacerilor i alta de centre de 
inovare i implementare a inven iilor. 
Majoritatea unit ilor componente ale 
celor dou  re ele i-au încetat activitatea 
o dat  cu sistarea sprijinului financiar 
public. E ecul acestor ini iative guverna-
mentale s-a datorat, dup  opinia noastr , 
implant rii f r  succes a unor modele 
occidentale într-un mediu economic i 
industrial nepreg tit pentru a sus ine 
asemenea forme de intermediere între 
cercetare i industrie. Marcat fiind de 
restructurare, instabilitate i incertitudine 
acesta a fost incapabil s  sus in  finan-
ciar noile organisme înfiin ate. Aceste 
ini iative au ap rut “top- down”, fiind 
impuse, mai mult sau mai pu in, 
institutelor, care au acceptat s  intre în 
aceste re ele cu speran a de a beneficia 
de resurse cu care s - i suplimenteze 
fondurile de cercetare insuficiente. 

În prezent, exist  un singur Centru de 
transfer tehnologic de succes care 
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func ioneaz  în sistem privat pe lâng  
Universitatea din Craiova. 

În ultima vreme, organele abilitate la 
nivel guvernamental i-au intensificat 
preocup rile în vederea revigor rii 
leg turilor dintre cercetare i industrie, 
fie în cadrul unor parcuri tehnologice, fie 
prin sus inerea unor programe de 
formare profesional  prin cercetare sau 
de asisten  tehnic , fie prin servicii 
oferite industriei de c tre cercetare. 

În concluzie, cooperarea dintre 
cercetare, universit i i firme, în scopul 
valorific rii rezultatelor din unit ile de 
cercetare fie în cadrul unor firme 
inovative noi, fie în firmele viabile din 
industrie este extrem de slab . 
Experien a gref rii unor modele preluate 
din occident, f r  a fi adaptate condi iilor 
României nu mai trebuie repetat . 

Proiectul Legii cercet rii tiin ifice i 
dezvolt rii tehnologice, con ine o serie 
de articole care se refer  la stimularea 
cooper rii i parteneriatului între 
academii, cercetare i industrie, “în 
scopul valorific rii cuno tin elor”. Preve-
derile sunt îns  foarte generale, au 
caracter indicativ, f r  a fi sus inute, în 
mod direct, de instrumente economice 
direc ionate în acest scop, a a cum se 
întâmpl  în rile UE. 

4. Adaptarea mecanismelor 
legislative i institu ionale 

Sistemul institu ional joac  un rol 
central în promovarea i sus inerea 
capacit ilor de crea ie, de absorb ie i 
de transfer ale sistemului na ional de 
inovare. 

În prezent, exist  o preocupare 
deosebit  a rilor din UE de a avea o 
viziune clar  asupra sistemului institu io-
nal al acestui domeniu, cu referire atât la 
legisla ie, cât i la construc iile institu io-
nale, care sunt pilonii principali ai politicii 
C-D-I. 

În rile UE, sistemul institu ional i 

legislativ a cunoscut transform ri 
treptate astfel încât, în ultimii ani, el a 
fost adaptat pentru a sus ine o nou  
politic  de stimulare a procesului inova-
ional, construit  pe orizontal , la 

interfa a dintre politicile tradi ionale 
economice, industriale i de cercetare. 
Toate rile membre au f cut eforturi 
considerabile în direc ia dezvolt rii unor 
noi structuri i instrumente care s  pro-
moveze noua politic  a inov rii. Pot fi 
observate trei direc ii principale de 
ac iune i anume: reînnoirea i restruc-
turarea  politicii administrative; con tien-
tizarea ideii referitoare la crearea i pro-
movarea unui dialog mai intens între 
tiin , industrie i marele public; 

construc ia unei viziuni strategice i 
elaborarea unor previziuni în domeniul 
inov rii. 

O serie de ri au creat “Consilii 
pentru inovare” sau au extins rolul 
tradi ionalelor “Consilii ale cercet rii 
tiin ifice” spre inovare. rile cu o activi-

tate de succes în domeniu, consider  
existen a de durat  a unor asemenea 
structuri de coordonare la nivel înalt, ca 
fiind crucial  (de exemplu Consiliul 
finlandez pentru Politica în tiin  i 
Tehnologie) în dep irea confrunt rilor 
inutile i a “concep iilor teritoriale” ale 
unor ministere. Alte ri, cum ar fi 
Germania sau Spania au încercat o 
redefinire a competen elor ministeriale în 
domeniu. 

Dincolo de problemele administrative, 
dep irea fazei de stagnare i mobiliza-
rea for elor dinamice din economie i 
societate, în ansamblu, ocup  un loc 
important pe agenda politic  a tuturor 

rilor membre. Planul de Ac iune pentru 
Inovare al UE a înglobat aceste 
problematici în cuprinsul a dou  
subprograme i anume: “Cre terea 
con tiin ei publicului larg i implicarea 
celor viza i” i, respectiv, “Viziunea Stra-
tegic  asupra tiin ei i Tehnologiei.” 
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Ambele subprograme s-au corelat treptat 
reflectând tendin ele c tre elaborarea i 
realizarea unor politici “sistemice”. 
Cre terea gradului de con tientizare i de 
mobilizare prin intermediul “White 
Papers”, “Innovation Master Plans” i 
“Innovation Gatherings” a devenit o 
practic  larg r spândit  în rile UE. 

Pentru a mobiliza for ele inovative ale 
oric rei societ i s-a considerat esen ial 
s  se formeze o viziune strategic  
asupra inov rii, care s  fie împ rt it  
publicului larg prin expunerea deschis , 
de c tre oameni de tiin  i industria i, 
a principalelor tendin e i previziuni în 
domeniul tiin ei i tehnologiei. 

Majoritatea parlamentelor na ionale 
au jucat un rol de pionierat în acest 
sens, prin înfiin area unor Oficii de 
Evaluare Tehnologic  cu scopul de a 
anticipa i influen a impactul noilor 
tehnologii. Organiza iile non-profit i 
“Funda iile pentru Inovare” sunt un alt tip 
de structuri neutre din punct de vedere 
politic, primind chiar sprijin public într-o 
serie de ri. 

În cele mai multe ri ale UE, precum 
i la nivelul Uniunii se constat  o 

preocupare pentru o viziune strategic  în 
acest domeniu 

În Fran a, un Comitet tehnic, sub 
egida primului ministru, stabile te anual 
priorit ile pentru cercetare i inovare. Se 
urm re te, în mod special, cre terea 
capacit ii de reac ie a cercet rii funda-
mentale fa  de cerin ele economice i 
sociale i a  rolului sectorului industrial în 
determinarea priorit ilor activit ii de 
cercetare. 

„Strategia pentru Cercetare 1999 
plus”, din Austria, constituie un nou 
document strategic referitor la politica de 
cercetare, lansat de Ministerul Federal al 

tiin ei i cel al Transporturilor, care 
constituie punctul de plecare în elabo-
rarea politicii tiin ei pentru urm torii 
cinci ani. Scopul urm rit este acela de a 

oferi o orientare strategic  i de a 
îmbun t i condi iile de ordin financiar, 
de infrastructur , de definire a zonelor de 
interes în sfera cercet rii. Se urm re te, 
de asemenea, participarea în mai mare 
m sur  a publicului i extinderea 
ac iunilor de evaluare. 

În Suedia se deruleaz  un Proiect 
Na ional pentru Previziuni în domeniul 
Tehnologiei. Acesta urm re te s  creeze 
o viziune pe termen lung (10-20 de ani) 
asupra dezvolt rii tehnologice, în scopul 
de a creiona direc iile în care se vor 
dezvolta, în viitor, înv mântul, 
activitatea de cercetare i dezvoltare. 

Programul de Previziuni din Marea 
Britanie, având identificate domeniile 
tehnologice prioritare, se concentreaz  
în prezent pe cre terea gradului de 
con tientizare privind avantajele 
activit ii de previzionare a sistemului 
na ional de inovare. Este cunoscut c  
Programul de  Previziune Tehnologic  
din Irlanda, care a început în 1998, a 
avut influen  asupra tuturor departa-
mentelor i agen iilor guvernamentale. 
Recent, s-au formulat recomand ri 
vizând înfiin area unui Fond pentru 
Previziuni Tehnologice, care s  finan-
eze domeniile de prioritate specific . În 

Finlanda se efectueaz , din trei in trei 
ani, analize previzionale, de c tre 
Consiliul de Politic  a -T; Acest 
Consiliu îndepline te, de asemenea, o 
func ie de coordonare. Portugalia a 
lansat primul s u program de previziuni 
în 1999. 

În Olanda, s-au elaborat o serie de 
studii previzionale pentru domeniile 
tiin ifice strategice. Responsabilitatea 

de a conduce asemenea studii a fost 
transferat , în 1997, Consiliului Con-
sultativ pentru tiin  i Tehnologie 
(AWT), cu scopul de a m ri impactul 
politicii i de a cre te interac iunea dintre 
industrie i organiza iile de cercetare 
public . Consiliul Na ional pentru Cerce-
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tare este obligat s  in  cont de 
rezultatele studiilor de previziune atunci 
când elaboreaz  noi programe de 
cercetare. 

Experien a rilor UE a relevant, ca o 
tr s tur  comun , faptul c  elaborarea i 
implementarea politicii C-D-I nu este 
apanajul unei singure institu ii (evident, 
fiecare are un rol specific). Strategiile i 
politicile în acest domeniu se elaboreaz  
de c tre toate institu iile angrenate în 
sus inerea i dezvoltarea sistemului 
tiin ei, tehnologiei i inov rii, pe baza 

unor leg turi formale i informale 
existente între organismele de cercetare, 
între acestea i mediul economic i 
social na ional i interna ional (regional 
sau suprana ional). 

Comisia UE a remarcat într-un raport 
al s u c  nu exist  o adev rat  politic  a 
C-D-T în Europa, c  politicile na ionale 
se individualizeaz  f r  a forma un 
întreg coerent. În consecin , este 
nevoie de o reorganizare a C-D în 
Europa, ap rând ideea cre rii unui 
Spa iu Comun European. El se va 
construi treptat, pe m sura cre rii 
institu iilor i legisla iei necesare. Voin a 
politic  i resursele condi ioneaz  
esen ial realizarea acestui proiect. 

Mijloacele preconizate se refer  la: 
înl turarea segment rii dintre sistemele 
publice de cercetare i a lipsei de 
reglementare în implementarea politicilor 
cercet rii pe plan na ional i european, 
în principal prin tergerea barierelor în 
calea mi c rii libere a cuno tin elor i 
persoanelor din lumea C-D, dintre lumea 
academic  i lumea firmelor; legarea în 
re ea a centrelor de excelen  din 
Europa i crearea unor centre virtuale; o 
abordare în comun a nevoilor i 
mijloacelor de finan are a unor pro-
grame; o implementare mai coerent  a 
rezultatelor activit ii de cercetare la 
nivel na ional i european; rela ii mai 
strânse de cooperare tiin ific  i 

tehnologic  între diverse organiza ii din 
Sistemul European de C-D-I; un sistem 
comun de referin  tiin ific  i tehnic  
pentru implementarea politicilor. 

De i aceast  idee este sus inut , în 
general, de majoritatea rilor membre, 
exist  unele voci (Spania, Italia, Anglia) 
care ridic  probleme legate de selec ia 
obiectivelor prioritare, de concentrarea 
resurselor pe proiecte prea mari, de 
necesitatea cre rii unor zone de 
cercetare regionale, de restric ionarea 
accesului unor actori institu ionali la 
fondurile comunitare, necesitatea unei 
mai mari flexibilit i în Programul-Cadru 
VI. 

Comisarul pentru Cercetare al UE, 
Philippe Busquin, într-un interviu acordat 
în aprilie 2001, referindu-se la 
Programul-Cadru VI, care va intra în 
vigoare anul viitor, afirma c  “în prezent 
exist  15 politici de C-D diferite la care 
se ad ug  înc  una, cea la nivel 
european, ceea ce sl be te eforturile i 
face imposibil  atingerea masei critice în 
domenii de importan  major  i 
pericliteaz  atingerea obiectivului fixat 
prin reuniunile la nivel înalt ale efilor de 
state din UE de la Lisabona i Feirra, 
acela de a face din Europa “cea mai 
dinamic  i competitiv  regiune a lumii”. 

Referitor la atingerea obiectivului de 
realizare a Spa iului European de 
Cercetare exist  o serie de controverse 
între ri pe probleme privind: 
concentrarea pe un num r limitat de 
proiecte de importan  major  pentru 
Europa, în ansamblul ei, pentru care se 
consider  c  ac iunea comun  a rilor 
europene poate aduce beneficii; o mai 
bun  colaborare între ri i un r spuns 
mai prompt la ini iativele la nivel 
interna ional, ca de exemplu, programul 
EUREKA; simplificarea regulilor i cre -
terea eficien ei ac iunilor comunitare. 

În România, sistemul institu ional al 
C-D creat dup  1990, s-a caracterizat 
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printr-o fragilitate extrem , datorat  
inexisten ei unei legi organice care s  
reglementeze concep ia de ansamblu 
asupra domeniului, institu iilor i 
mecanismelor sale de func ionare. 

Factorul politic i-a pus puternic 
amprenta asupra frecven ei schimb rilor 
care au avut loc în organizarea i 
func ionarea sistemului -T în sensul c  
la conducerea autorit ii guvernamentale 
s-au succedat în decurs de 11 ani ase 
mini tri, cu viziuni fundamental diferite 
asupra organiz rii i conducerii acestui 
domeniu. 

A existat totu i o structur  organi-
zatoric  relativ constant , începând din 
1994, i anume Colegiul Consultativ 
pentru C-D i comisiile sale de 
specialitate. Func ia principal  a aces-
tora a fost de stabilire a priorit ilor 
tematice pe cele 22 mari domenii 
acoperitoare a întregului spectru româ-
nesc al cercet rii i de alocare a 
resurselor financiare, în sistem compe-
titiv, pe proiecte propuse de cercet tori 
din orice institu ie, indiferent de statutul 
organizatoric sau forma de proprietate. 
Dac  accesul larg la competi ie poate fi 
considerat un pas important în compati-
bilizarea sistemului românesc de 
finan are cu cel din rile UE, num rul 
extrem de mare de institute de cercetare 
din România (626 în 1999) i de 
colective de cercetare, poten iali ofertan i 
de proiecte, combinat cu nivelul extrem 
de sc zut al resurselor (0,41 % din PIB 
în 1999) i cu absen a unui num r 
rezonabil de priorit i desprinse din 
politicile economico-sociale, a dus la 
f râmi area aloc rilor bugetare i, prin 
urmare, la ineficien a utiliz rii fondurilor. 

Comparativ cu rile membre ale UE, 
sau cu unele ri asociate, în România 
nu exist  institu ii de fundamentare a 
deciziilor Guvernului în politica tiin ei i 
tehnologiei care s  ofere studii 
fundamentate tiin ific privind evolu iile 

pe plan mondial i studii de prognoz  
tehnologic . De asemenea, se constat  
c  institu ii cu rol major în elaborarea 
politicii tiin ei, pornind de la priorit ile 
economico-sociale, cum ar fi Consiliul 
Interministerial pentru tiin  i 
Tehnologie, practic, nu au func ionat. 

În prezent, este con tientizat  nevoia 
construc iei institu ionale în sens larg, de 
adoptare a unei legisla ii specifice 
domeniului i de reconstruc ie institu io-
nal , i datorit  exigen elor impuse de 
op iunea de integrare a României în UE. 

Un prim aspect se refer  la faptul ca 
noul Guvern a inclus cercetarea 
tiin ific  printre op iunile sale strategice, 

men ionând c  “va asigura trecerea 
efectiv  a sistemului C-D din ara 
noastr  la o structur  opera ional  de tip 
european, capabil  s  asigure cre terea 
competitivit ii noastre în acest domeniu 
i punerea în valoare a poten ialului 
tiin ific de care dispunem”. Alte aspecte 

vizeaz  perfec ionarea managementului 
institu ional, cre terea competen ei i efi-
cien ei activit ii de C-D, descen-
tralizarea conducerii programelor. 

Astfel de obiective deosebit de 
curajoase (dac  avem în vedere starea 
actual  a sistemului C-D din România, 
comparativ cu cea din rile membre) pot 
fi atinse doar printr-o reform  real  
institu ional  i legislativ . Proiectul noii 
Legi a cercet rii stipuleaz  înfiin area a 
apte noi institu ii, dintre care, cea mai 

important , sesizat  i de Comisia Euro-
pean  într-un raport al s u din 8 
noiembrie 2000 asupra progreselor 
României pe calea integr rii, este 
Consiliul Na ional pentru Politica tiin ei 
i Tehnologiei, sub coordonarea primului 

ministru, consiliu care are rolul de a 
elabora strategia na ional  de C-D. 

5. Îmbun t irea mecanismelor  
de finan are a C-D-I 

Resursele pentru finan area C-D în 
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rile UE reprezentau în anul 1998, 
1,86% din PIB, cu diferen e sensibile de 
la o ar  la alta (Suedia 3,77%, Finlanda 
2,89%; Germania 2,29%; Fran a 2,19%; 
Olanda 2,04%, iar Danemarca 1,93%). 
De remarcat faptul c  fa  de SUA, care 
de ine o pondere de 2,58% i de Japonia 
cu 3,03%, UE investe te mult mai pu in 
în C-D-I. 

Unul dintre instrumentele utilizate în 
ultimii ani în acest scop este capitalul de 
risc a c rui importan  este în continu  
cre tere. În ultimul deceniu s-a observat o 
îmbun t ire substan ial  a condi iilor de 
finan are a inov rii în rile UE cu capitalul 
de risc, consemnate în statisticile 
prezentate de European Venture Capital 
Association i de Raportul “Money for 
Growth: The European Technology 
Investment “(1999). Comparativ cu anul 
1998, investi iile tehnologice au crescut 
cu 70% în 1999, iar 78% din volumul 
acestora îl constituie capitalul de risc. Se 
cuvine a fi men ionat c  exist  mari 
decalaje în raport cu SUA, care în 1999, a 
investit de 3 ori mai mult în tehnologii, prin 
capital de risc, decât rile europene. 

Cele mai multe dintre statele membre 
ale UE au promovat finan area inov rii 
private, în special destinate stadiului 
ini ial al procesului de dezvoltare a unei 
afaceri inovative. Unele ini iative au fost 
implementate în cadrul Programului-
Cadru pentru C-D. 

Urmare a Consiliului European de la 
Amsterdam (mai 1998), care a solicitat 
un program de asisten  financiar  
pentru IMM inovative, au fost adoptate o 
serie de m suri de c tre Comisie, 
implementate cu aportul financiar al 
B ncii Europene de Investi ii i al 
Fondului European de Investi ii. 

Pentru a consolida aceste ac iuni, în 
iunie 2000, Banca European  pentru 
Investi ii a lansat programul “Innovation 
2000”, care vizeaz  intensificarea 
cooper rii cu Fondul European pentru 

Investi ii, în vederea asigur rii comple-
mentarit ii i sinergiei dintre Programul-
Cadru pentru C-D i ini iativele B ncii 
Europene pentru Investi ii. 

Cercetarea–dezvoltarea de firm , 
considerat  un indicator important al 
capacit ii na ionale de inovare, a stat în 
centrul unor abord ri privind îmbun t irea 
performan elor în acest domeniu. rile în 
care C-D de firm  este slab , tind s  
adopte programe generale i stimulente 
fiscale, în timp ce rile cu o C-D de firm  
relativ puternic , implementeaz  adesea 
m suri care sunt adecvate diferitelor tipuri 
de firme (firme noi, IMM-uri, firme care au 
o dezvoltare rapid , sau firme cu o 
intensitate mare a cercet rii), unor 
sectoare specifice, unor tehnologii-cheie 
sau obiective specifice. 

În Belgia i, în special, în Flandra, 
unde, în compara ie cu alte ri, s-a tins 
spre o concentrare mai redus  pe anumite 
sectoare ale economiei, Fondurile de 
Pornire (Sogepa i Brustart) sunt orientate 
c tre investi ia ini ial . Un nou fond – FIRD 
– finan eaz  activit ile industriale care s-
au desprins din cercetarea finan at  din 
surse publice. Este interesant de notat c  
universit ile tind s  joace un rol activ în 
finan area, prin capitalul de risc, a spin-off-
urilor, în vederea valorific rii rezultatelor 
cercet rii efectuate în universit i. 

Danemarca a lansat programele 
Equity Guarantee i Proiectele de 
Dezvoltare a Companiilor, cu scopul de a 
m ri disponibilitatea capitalului de risc. 

În Fran a, autorit ile au sus inut, prin 
modalit i economice variate, procesul 
de cercetare i inovare, stabilind un 
mecanism legal, fiscal i financiar care 
s  favorizeze transferul de tehnologie i 
crearea unor afaceri bazate pe 
rezultatele cercet rii tiin ifice i tehnice. 
Într-un raport al Ministerului Economiei, 
Finan elor i Industriei, publicat în revista 
Industries (octombrie 2000), se arat  c  
inovarea este considerat  sursa 
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dezvolt rii economiei franceze. Dac  în 
1982, doar 1400 de companii efectuau 
activitate de C-D, ast zi, num rul 
acestora este de 5400. Cheltuielile 
pentru C-D reprezentau 2,24% din PIB în 
anul 1998 în compara ie cu 1,9 % în 
1968, ceea ce situeaz  acum Fran a pe 
locul 4 dup  Japonia (2,71%), SUA 
(2,64%) i Germania (2,39%). 

Legea pentru Cercetare i Inovare din 
12 iulie 1999 prevede o mai mare 
implicare a cercet torilor în proiectele 
industriale. Ea ofer  universit ilor i 
organiza iilor de cercetare ansa de a 
crea incubatoare pentru suportul 
companiilor tehnologice. Se prev d 
fondurile necesare începerii unor pro-
grame specifice, cum ar fi: PRIAMM, sau 
asisten a ATOUT care asigur  un suport 
suplimentar sectoarelor particulare care 
au dificult i datorit  poten ialului lor mai 
redus. Stabilirea unor re ele tehnologice 
na ionale completeaz  acest mecanism. 

Dintre mecanismele care pot încuraja 
inovarea, Guvernul francez s-a axat pe 
stimularea capitalului de risc, pe fon-
durile mutuale pentru investi ii în inovare 
(FCPI) i contracte DSK. De asemenea, 
Ministerul Cercet rii a întreprins o serie 
de ac iuni pe linia revigor rii incubatoa-
relor prin fonduri speciale. Se urm re te 
nu numai g sirea de fonduri pentru 
finan area proiectelor, ca pân  acum, ci 
i stimularea interesului real, pe termen 

lung, al investitorilor în afacerile legate 
de noile tehnologii informa ionale, bioteh-
nologii, comunica ii. 

Promovarea cooper rii dintre cer-
cetarea public  i industrie, în vederea 
dezvolt rii în comun a unor servicii i 
produse bazate pe noi tehnologii, este 
scopul noilor re ele de inovare tehnolo-
gic  i cercetare înfiin ate de c tre 
Ministerul Cercet rii i Industriei dup  
Conferin a din martie 1998. Aceast  
cooperare trebuie s  satisfac  dou  
criterii: s  depisteze nevoile economice 

i sociale reale i s  duc  la crearea sau 
dezvoltarea unor afaceri inovative. 

În ceea ce prive te disponibilitatea de 
a furniza capitalul de risc în Fran a, 
printre m surile specifice se num r : 
crearea de noi pie e, schema de 
garantare “Sofaris” pentru companiile cu 
capital de risc, fondurile “Priming” pentru 
sectoarele tehnologice de prioritate 
na ional , fondul mutual pentru inova ii 
(FCPI) i crearea unui Fond Public 
pentru Capitalul de Risc.  

În Germania, s-au introdus, de 
asemenea, mecanisme de stimulare a 
capitalului de risc prin: Proiectul Pie ei 
Inova iei (INSTI); modificarea 
Programului de Inova ii ERP, care 
permite refinan area investi iilor de 
capital i a mecanismelor similare prin 
credite pe termen de 10 ani; Programul 
pentru Capitalul de Risc în Tehnologie; 
cre terea subven iilor pentru investi ii 
sub egida programului BTU (pentru 
firmele tehnologice mici); Programul 
pentru Capitalul de Risc. Suplimentar, 
landurile germane aplic  o suit  de 
m suri diverse, incluzând creditele i 
fondurile regionale pentru tehnologie 
pentru a stimula inova ia (prin înfiin ri 
de noi companii, crearea de noi produse 
i/sau servicii). 

Stimularea inov rii constituie punctul 
forte tradi ional al Politicii Inov rii din 
Austria. Exist  trei programe pe aceast  
tem , respectiv: Programul de Finan are 
Ini ial  i Technologie Marketing Austria 
– Tec Ma, ambele aflate în strâns  
cooperare i Programul Tinerilor 
Întreprinz tori – Burges. În timp ce 
Programul de Finan are Ini ial  i 
Programul Burges se concentreaz  pe 
finan are, Tec Ma ofer  consultan  în 
leg tur  cu valorificarea comercial  a 
rezultatelor cercet rii i a inova iilor. 
Finan area companiilor nou înfiin ate 
este, de asemenea, în leg tur  cu alte 
proiecte de finan are a inov rii, cum ar fi 
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programul general FFF i Programul de 
Tehnologie al IMM-urilor – ERP. 

În Marea Britanie s-a recunoscut c  
mediul pentru asigurarea capitalului de 
risc i sprijinul financiar similar pentru 
întreprinz tori au fost, în general, adec-
vate, dar c  se impun în prezent unele 
îmbun t iri. Astfel, Fondul Întreprinde-
rilor reprezint  o extensie a Programului 
de Garantare a Creditelor Firmelor Mici, 
la care, s-au adus anumite modific ri 
pentru a-l face mai eficient din punct de 
vedere al costurilor. Se preconizeaz  
introducerea m surii de reducere a 
impozitelor pe capitalul de risc 
corporativ, prin care va fi stimulata 
cre terea volumului acestuia i 
investi iile pentru noi tehnologii în cadrul 
IMM-rilor. Un exemplu semnificativ îl 
ofer  programul LINK pentru promo-
varea inov rii. Ini iat in 1988, acest 
program a oferit un cadru pentru suportul 
cercet rii în colaborare între companii 
industriale i institute de cercetare prin 
implicarea tuturor departamentelor vizate 
de anumite programe de cercetare, 
precum i a Consiliilor Cercet rii. Scopul 
acestui program era de a asigura 
transferul rapid al ideilor prin colaborarea 
lucr torilor din cercetare i industrie în 
stadiile ini iale ale dezvolt rii noilor 
tehnologii. Contribu ia Guvernului la 
finan area unui astfel de proiect, care 
presupune obligatoriu participarea unui 
partener din cercetare i unul din 
industrie, era în 1995 de 75%. 

Guvernul din Marea Britanie a alocat, 
de asemenea, fonduri semnificative 
pentru finan area programelor de 
tehnologii avansate, efectuate de c tre 
companiile industriale. Departamentul 
pentru Comer  i Industrie încurajeaz  
transferul de tehnologie, îndeosebi în 
domeniile în care pia a nu emite 
semnale suficient de încurajatoare, prin 
politici care s  stimuleze leg turi 
permanente între industrie, înv mânt 

superior, Consiliile Cercet rii i organis-
mele guvernamentale. 

Se urm re te, totodat , facilitarea 
accesului întreprinderilor mici i mijlocii 
la noile tehnologii, îndeosebi a celor 
situate în localit i în care re elele de 
transfer de tehnologie sunt mai pu in 
dezvoltate. 

În Olanda, facilit ile speciale pentru 
firmele bazate pe noi tehnologii (NTBF) 
au fost desfiin ate deoarece nu s-a 
dovedit c  fondurile de capital de risc, 
care primeau garan iile, i-au modificat 
atitudinea fa  de firmele de înalt  
tehnologie purt toare de risc, men inând 
o evazivitate în rela ia cu întreprinderile 
tehnologice cu risc crescut. Pentru a le 
înlocui au fost lansate fonduri mai foca-
lizate, cum ar fi Fondurile de Finan are 
Ini ial  i Fondul de Cre tere, ata ate 
Centrelor Comune. Alte scheme de 
finan are includ Proiectele de Garantare 
a Creditelor pentru companiile înfiin ate 
deja (TOK); BBMKB care sprijin  proiec-
tele de dezvoltare tehnologic ; i, Kredo 
concentrat pe introducerea sistemelor 
electronice noi. 

În Spania exist  tendin a de extindere 
a stimulentelor fiscale pentru activit ile 
de C-D destinate inov rii. Proiectul de 
Lege privind m surile fiscale, adminis-
trative i sociale, asociat cu Proiectul de 
Lege privind bugetele generale de stat 
pentru anul 2000, au prev zut îmbun -
t irile care s  aib  loc în regimul gene-
ral al activit ii de C-D i noile stimulente 
pentru inovarea tehnologic . Pentru 
prima oar , legea include cheltuielile de 
inovare printre cheltuielilor pentru C-D 
deductibile (redenumite C-D-I). Acest 
mod nou de abordare se refer  la: 
proiectele de inovare tehnologic  
efectuate în colaborare cu universit i i 
cu Centrele de Tehnologie – organe de 
cercetare public ; achizi ionarea de 
tehnologie avansat  (brevete, licen e, 
know-how i design) care permite 
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întreprinderilor s  ob in  avantaje de 
competitivitate specifice i la cheltuielile 
pentru certificarea calit ii. 

În Finlanda, Guvernul a lansat un 
num r de m suri specifice privind 
finan area activit ilor de dezvoltare a 
produselor companiilor, programe de 
credite i servicii de intermediere între 
sectorul afacerilor i IMM-uri pentru a 
g si noi surse de finan are. 

Sus inerea public  a C-D nu este 
specific  doar rilor care au trecut dup  
1990 la economia de pia . În rile 
dezvoltate din punct de vedere 
economic, ponderea finan rii publice 
variaz  între 25% (Finlanda) i 52 % 
(Italia, Fran a). În rile cu nivel de 
dezvoltare economic  mai redus, 
aceast  pondere este sensibil superi-
oar , de 63,5% în Portugalia sau 74,4% 
în Grecia.  

Pe lâng  finan area public  direct  a 
programelor de cercetare de interes 
general, guvernele rilor dezvoltate 
adopt  mecanisme complementare spe-
cifice pentru sprijinirea cre terii volumului 
fondurilor destinate cercet rii, în special 
a celei tehnologice din domenii strate-
gice, ca de pild : facilit ile fiscale sau 
de credite, facilit ile pentru importul de 
echipamente, pentru racordarea i 
utilizarea re elelor de internet sau alte 
tipuri de comunica ii. 

În concluzie, finan area public  a C-D 
are în rile dezvoltate dou  func ii 
complementare i anume: de a contribui 
la realizarea obiectivelor economice 
prioritare i de a provoca un efect de 
antrenare maxim  a unor resurse 
destinate cercet rii, indiferent de sursa 
provenien ei lor. Alocarea lor se face în 
func ie de priorit ile bine fundamentate, 
în condi ii de transparen  deplin , 
accesibilitate (pentru to i cercet torii, 
indiferent de forma organizatoric  în care 
î i desf oar  activitatea), pe baza unei 
selec ii competitive. 

O preocupare special  a guvernelor 
din rile dezvoltate se refer  la 
finan area cercet rii tehnologice, în 
general, i a transferului de tehnologie, 
în special. Pornind de la premisa c  
transferul de tehnologie de la cercetare 
la industrie necesit  fonduri substan iale 
i implic  un risc major, presupunând o 

rela ie de colaborare i conlucrare, 
esen a noilor mecanisme de finan are 
const  tocmai în stimularea rela iilor de 
cooperare între partenerii implica i atât în 
sectorul public, cât i în cel privat, între 
laboratoarele de cercetare i firme, 
pentru amplificarea fluxurilor de 
cuno tin e i idei, prin intermediul unor 
proiecte care implic  doi sau mai mul i 
parteneri. 

Stimulentele fiscale pentru cercetare 
i inovare constituie o form  specific  de 

interven ie guvernamental  indirect  
pentru stimularea cercet rii i trans-
ferului de tehnologie.  

În Italia, începând cu deceniul al 
optulea, strategiile guvernamentale au 
avut în vedere m suri speciale de 
cre tere a capacit ii întreprinderilor de 
a- i dezvolta propriile lor proiecte de 
inovare. Italia este un importator de teh-
nologie, acumulând un mare deficit în 
comer ul tehnologic. Dintre ac iunile 
guvernamentale menite s  încurajeze 
transferul de tehnologie men ion m 
înfiin area Fondului pentru Cercetare 
Aplicativ  i a Fondului pentru Inovare 
Tehnologic , precum i elaborarea unei 
legisla ii care prevede asisten  tehnic  
pentru cercetarea din domenii avansate 
i suport pentru inovarea tehnologic  i 

modernizarea IMM-urilor. 
Finan area cercet rii aplicative se 

realizeaz  prin intermediul unei institu ii 
speciale de credit pe termen mediu 
(Institutul de Credit Italian) care acord  
credite pe baza unei evalu ri a proiec-
telor atât din punct de vedere tehnic, cât 
i a planului de afaceri. Se finan eaz , 
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potrivit legii, proiecte de cercetare elabo-
rate atât de c tre companiile industriale, 
cât i de c tre institutele de cercetare. 
Stimulentele oferite pot fi sub form  de 
împrumuturi cu dobânzi reduse, granturi 
sau capital de risc.  

În Danemarca, difuzarea reprezint  
un element esen ial al politicii tehnolo-
gice, Guvernul danez coordonând 
programul de dezvoltare tehnologic  i 
difuzare în scopul încuraj rii r spândirii 
microelectronicii. Asisten a porne te de 
la subven ionarea capitalului de risc 
pentru dezvoltarea de noi tehnologii 
(îndeosebi pentru marile firme) i perfec-
ion ri tehnologice pentru firmele mici, 

prin acordare de consultan , cercetare 
i ajutor financiar, în vederea stimul rii 

cooper rii inter-firme. Este vorba de 
furnizarea de pachete de programe i 
informa ii, propuneri de evaluare, 
închirierea de spa ii, consultan , 
scheme de dezvoltare comun  i cursuri 
de calificare. 

În Danemarca s-a organizat o re ea 
de institute de "service" tehnologic 
(particulare, nelucrative etc.), puse în 
slujba industriei, în procesul de difuzare 
a inova iilor, de asimilare, calificare 
tehnic , tiin ific  i managerial , lucr ri 
de testare i standardizare. 

Olanda are o interesant  experien  
care ofer  o serie de înv minte utile 
pentru România în domeniul stimul rii 
inov rii. La sfâr itul deceniului al 
optulea, pozi ia interna ional  a industriei 
era precar . Ca urmare a unor studii 
serioase, care au relevant punctele tari 
i slabe din acest domeniu, a fost 

elaborat  o strategie de dezvoltare 
tehnologic  direc ionat  spre o rela ie 
trinomial  i anume: cercetare-organis-
me de intermediere a transferului-
utilizator. În aceast  perioad  s-a pus 
accent pe politica inov rii, îndeosebi pe 
mecanismele de stimulare a cercet rii de 
pia  i transferului de tehnologie c tre 

IMM-uri. 
În deceniul al nou lea, politica 

tehnologic  a urmat acela i curs de 
stimulare a cercet rii-dezvolt rii, de 
înt rire a infrastructurii informa ionale i 
de integrare a cuno tin elor i tehno-
logiilor în societate. De i în acea 
perioad , finan area sectorului public al 
C-D de inea o pondere  superioar  
comparativ cu alte ri, Olanda era un 
importator net de know-how. Guvernul a 
considerat c  produsele olandeze nu pot 
fi competitive dac  nu sporesc investi iile 
în C-D i inovare ale companiilor, iar 
acesta nu se implic  prin stimulente 
specifice. S-a în eles c  succesul 
activit ii inovative depinde în mare m -
sur  de cre terea re elelor de colaborare 
între cercet tori, precum i între ace tia 
i utilizatori. 

Dup  o larg  dezbatere i consultare 
a exper ilor i pe baza unor studii 
aprofundate de analiz  i prognoz , 
Guvernul a ini iat o serie de stimulente 
pentru activitatea de inovare prin înfiin-
area capitalului de risc, a subsidiilor 

pentru o serie de proiecte din domenii de 
vârf, a unor programe na ionale care s  
dezvolte expertiza i s  creeze re ele 
între industrie i universit i în domenii 
cheie pentru cre terea competitivit ii 
industriei olandeze, programe tehnolo-
gice na ionale care s  contribuie la 
cre terea economic  pe termen mediu 
prin încurajarea industriei olandeze, s  
dobândeasc  cuno tin e i experien  în 
patru tehnologii cheie: tehnologii mate-
riale, biotehnologii, tehnologii medicale i 
tehnologii informa ionale. Aceste pro-
grame opereaz  sub umbrela unui pro-
gram na ional care combin  o varietate 
de politici i instrumente. 

Crearea unei re ele na ionale de 18 
centre de inovare în vederea stimul rii 
transferului de tehnologie, sus inute din 
fonduri publice, precum i a “punctelor 
de transfer” din cadrul universit ilor, a 
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avut, de asemenea, un efect favorabil 
asupra transferului de tehnologie. 

Dup  1995, strategiile în domeniul 
inov rii au fost fundamentate pornind de 
la un document elaborat de c tre Minis-
terul Afacerilor Economice, Ministerul 
Educa iei i Ministerul Agriculturii, 
Managementului Naturii i Pescuitului, 
axat pe problematica cre terii intensit ii 
cuno tin elor tiin ifice. Acest document 
a fost ulterior aprobat de c tre Parla-
ment.  

Strategia viza trei direc ii: consolida-
rea condi iilor de baz  pentru inovare; 
îmbun t irea raportului între cererea i 
oferta de cuno tin e; stimularea mai 
bunei utiliz ri a tehnologiilor care apar. 
S-a elaborat un set de m suri de 
cre tere a intensit ii tehnologice a 
economiei olandeze. S-a considerat c  
institu iile guvernamentale trebuie s  
joace un rol decisiv în oferta de idei i 
cuno tin e noi i de utilizare a lor în 
interesul societ ii, ca i pentru crearea 
unui climat favorabil utiliz rii de c tre 
companii a unor tehnologii avansate. 
Cele trei ministere economice implicate 
i-au unit for ele, inclusiv financiare, 

pentru realizarea acestor deziderate. 
Cooperarea dintre cercetare i 

industrie, inclusiv suportul financiar 
comun, a devenit o direc ie-cheie, 
îndeosebi prin sistemul de cofinan are, 
de pân  la 50% de c tre sectorul privat, 
a proiectelor de cercetare – dezvoltare i 
inovare. 

În cazul României, cercetarea 
întreprins  pe aceast  tem  a relevat o 
serie de dificult i i caren e ale 
mecanismului de finan are a C-D 
existent în prezent. Cu toate c  infor-
ma iile privind organizarea competi iilor 
pentru ob inerea fondurilor sunt oferite 
nediscriminatoriu, experien a a demon-
strat posibilitatea apari iei unor inechit i 
privind egalitatea de acces la fondurile 
de cercetare, provenind din surse 

publice. Exist  un sistem informa ional 
incomplet i insuficient structurat privind 
tematica de cercetare finan at  în anii 
anteriori pe domenii i obiective tiin-
ifice. Lipse te o evident  transparen  

asupra rezultatelor cercet rilor realizate 
anterior i asupra beneficiarilor acestor 
rezultate. Fondurile de cercetare sunt, 
de cele mai multe ori, insuficiente în 
raport cu nevoile unei cercet ri 
performante, acoperind, în cel mai fericit 
caz, salariile la un nivel redus. Criteriile 
de alocare a fondurilor pe subprograme 
i domenii de cercetare nu au fost 

elaborate pe baza unei strategii coerente 
de dezvoltare a economiei i societ ii, 
în general. Din acest motiv, de multe ori, 
aceast  alocare de fonduri a fost 
suspectat  de a fi clientelar  i 
ne tiin ific . De regul , cererea de 
fonduri pentru fiecare subdomeniu al 
comisiilor de specialitate de cca 3-4 ori 
mai mare decât fondurile totale alocate 
comisiilor, proiectele sunt, în aceste 
condi ii, subfinan ate, neputându-se 
realiza obiectivele propuse ini ial. 

Datorit  faptului c  bugetul de stat a 
fost elaborat i aprobat de Parlament cu 
întârziere, demararea i desf urarea 
competi iilor s-a realizat pe baza unor 
fonduri având la baz  exerci iul financiar 
al anului anterior. Acest lucru a dus în 
unele cazuri la situa ii aberante, care au 
generat mari greut i în ceea ce prive te 
finan area i desf urarea procesului de 
cercetare. 

Finan area i reevaluarea anual  a 
finan rii unor lucr ri de cercetare 
multianuale au generat o serie de 
dificult i în desf urarea procesului. 
De i comisiile de specialitate evalueaz  
teme de cercetare multianuale, în fiecare 
an aceste teme se reevalueaz  din 
punct de vedere al oportunit ii continu-
rii, dar i din punct de vedere financiar. 

Pentru c  niciodat  nu s-a reu it ca 
organizarea competi iei s  aib  loc în 
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ultimul trimestru al anului anterior anului 
de contractare, multe unit i de cercetare 
au avut mari dificult i de finan are i 
organizare a muncii în primul trimestru al 
fiec rui an în curs. De i în perioada 
1990-1999 economia României a fost 
afectat  puternic de infla ie, sistemul de 
finan are, gestionat de Ministerul 
Cercet rii i Tehnologiei, (în prezent 
MEC) nu a luat în calcul faptul c  
anumite costuri de cercetare, evaluate la 
începutul unei perioade de cercetare, 
cresc de câteva ori datorit  infla iei, ceea 
ce a pus colectivele de cercetare în peri-
colul de a nu putea s  realizeze 
rezultatele propuse, sau s  lucreze, de 
cele mai multe ori, f r  a primi nici o 
recompens . Efectul infla iei a fost 
multiplicat i datorit  faptului c , de cele 
mai multe ori, plata pentru o cercetare 
contractat  se efectueaz  dup  
realizarea acesteia s-au chiar cu 
întârziere. Avansul de 30% din valoarea 
lucr rilor de cercetare cu termene de 
predare pe fiecare trimestru al anului se 
acord  numai în anumite situa ii i nu 
întotdeauna permite finan area activit ii 
pân  la încasarea contravalorii totale a 
temei de cercetare respective. 

Lipsa cronic  a fondurilor prev zute 
pentru gestiunea programului face ca, de 
foarte multe ori, procesul de evaluare s  

se deruleze greu, cu mari întârzieri, i nu 
întotdeauna cu eficien a scontat . 

Exist  o serie de restric ii în calculul 
necesarului de resurse i în alocarea 
fondurilor pe categorii de cheltuieli. 
Structura i categoriile de cheltuieli 
acceptate prin deviz antecalcul stimu-
leaz  folosirea eficient  a fondurilor 
alocate. Structura cheltuielilor admise în 
contract este, la rândul ei, destul de 
restrictiv  i neperformant , con inând, 
în mare parte, doar cheltuieli cu mano-
pera, cheltuieli materiale (de regul , 
consumabile) i regii proprii unit ilor de 
cercetare. Consecin a este incapacitatea 
utilizatorilor de fonduri de a realiza o 
dezvoltare minim  a infrastructurii de 
cercetare sau o sus inere  a cre terii 
calitative a poten ialului uman. De multe 
ori, aceste restric ii au condus la 
cre terea exagerat  a cheltuielilor de 
regie, pentru care nu exist  o limit  
maxim . 

Datorit  rigidit ii structurii cheltu-
ielilor, precum i lipsei accesului la alte 
fonduri, majoritatea institutelor de 
cercetare au r mas cu o dotare uzat  
fizic i moral, fiind, de asemenea, în 
imposibilitate de a mai achizi iona 
publica ii tiin ifice sau de a participa la 
manifest ri tiin ifice atât în ar  i, mai 
ales, în str in tate. 
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