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This article refl ects the arguments of changes and 
additions to the legislation of the Republic of Moldova 
in order to stimulate innovation and introduction 
into practice of the high tech. These changes are 
represented by necessity of a law to promote the 
development of the institutional environment of 
innovation, national innovation system, to improve 
the effi ciency of scientifi c fi elds, technical and 
innovation. Creating mechanisms to attract venture 
fi nancing resources for innovative activity is one of 
the long-term development objectives of the country.

 
Ştiinţa, inovaţia, produsele intelectuale sunt recu-

noscute astăzi peste tot ca factori decisivi ai creşterii 
economice, elemente indispensabile ale strategiilor 
politice, întrucât la nivelul gestionării macroecono-
mice se impune interdependenţa între posibilitatea 
economiei naţionale de a încorpora inovaţiile în acti-
vitatea economică şi gradul de competitivitate pe pie-
ţele mondiale. Efi cienţa economiilor moderne depin-
de, într-o mare măsură, de rezultatul transformărilor 
structurale bazate pe procesul de modifi care continuă 
a tehnologiilor de producere şi sistemelor de mana-
gement cu indicatori performanţi. Sfera inovaţională 
reprezintă nucleul modifi cărilor structurale în orice 
sistem economic, iar caracteristicile acesteia determi-
nă viteza şi calitatea transformărilor economice. 

În prezent, una dintre cele mai importante direc-
ţionări a politicii guvernamentale este tranziţia ţării 
spre economia inovaţională în care crearea, transfe-
rul şi utilizarea rezultatelor activităţilor ştiinţifi ce 
şi tehnologice sunt principalele condiţii pentru o 
creştere economică durabilă. Actuala politică publi-
că trebuie să ofere condiţii pentru crearea unui me-
diu de afaceri viabil, precum şi pentru dezvoltarea 
instituţiilor de piaţă care vor fi  capabile să asigure 
competitivitatea economiei naţionale, creşterea 
semnifi cativă a activităţii inovaţionale, susceptibi-
litatea companiilor autohtone la tehnologiile avan-

sate. Trecerea la dezvoltarea inovaţională a ţării o 
defi nim ca obiectivul principal al politicii publice în 
domeniul ştiinţei şi tehnologiilor avansate, iar pen-
tru aceasta sunt necesare:

dezvoltarea cercetărilor fundamentale ca  
bază pentru dezvoltarea ascendentă a ştiinţei şi edu-
caţiei în Republica Moldova;

elaborarea şi realizarea direcţiilor priorita- 
re ale ştiinţei şi tehnologiei în scopul promovării 
unei creşteri economice pe termen lung, luându-se 
în consideraţie tendinţele mondiale ale progresului 
ştiinţifi c şi tehnologic, obiectivele naţionale şi avan-
tajele competitive ale ţării;

crearea unei pieţe civilizate a proprietăţii  
intelectuale;

optimizarea activităţii de reglementare din  
partea statului a sferei ştiinţei şi inovării;

efi cientizarea mecanismelor de fi nanţare a  
sferei de cercetare şi inovare;

promovarea procesului de integrare a activi- 
tăţilor ştiinţifi ce şi educaţionale, inclusiv pregătirea 
cadrelor ştiinţifi ce şi didactice de înaltă califi care;

dezvoltarea cooperării internaţionale în do- 
meniul ştiinţei şi inovării.

Potrivit evaluărilor experţilor, la etapa actuală, 
aproximativ 75% din creşterea Produsului Intern 
Brut (PIB) este rezultatul implementării în practica 
economică a cercetărilor ştiinţifi ce şi tehnologiilor 
avansate, cunoştinţelor şi informaţiilor. Respectiv, 
sporirea calităţii vieţii, reducerea nivelului de polu-
are şi de degradare a  mediului înconjurător, precum 
şi păstrarea biodiversităţii nu pot avea loc fără o bază 
ştiinţifi co-tehnologică şi inovaţională modernă.

O direcţie importantă de creare a economiei 
inovaţionale este dezvoltarea reţelei naţionale de 
parcuri ştiinţifi co-tehnologice şi incubatoare de ino-
vare. Aceste noţiuni întrunesc o grupare de struc-
turi ştiinţifi ce, de cercetare şi de producere, pe un 
anumit teritoriu, care realizează proiecte de inovare 
şi de investiţii privind implementarea tehnologiilor 
avansate şi produselor bazate pe cunoştinţe, compe-
titive pe piaţa naţională şi cea mondială. Structurile 
inovaţionale sunt considerate de către ţările Uniu-
nii Europene locomotivele de creare a economiilor 
inovaţionale, catalizatori de nivelare a dezvoltării 
regionale.

Succesul în crearea şi funcţionarea efi cientă a 
structurilor inovaţionale (parcurilor ştiinţifi co-teh-
nologice, incubatoarelor de inovare, centrelor ştiin-
ţifi co-tehnice ş.a.), conform experienţei internaţio-
nale, este posibil doar în cazul în care sunt formate 
structuri corespunzătoare şi mecanisme de fi nanţare 
venture a proiectelor de inovare în derulare. 

În Republica Moldova, în pofi da tentativelor or-
ganelor de stat de a crea, aidoma ţărilor dezvoltate, 
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o reţea de parcuri ştiinţifi co-tehnologice şi incuba-
toare de inovare, realizarea cu succes a proiectelor 
de inovare care ar garanta economiei naţionale un 
efect economic semnifi cativ nu este posibilă din ca-
uza lipsei unor astfel de mecanisme şi structuri. Fi-
nanţarea proiectelor de inovare diferă de fi nanţarea 
proiectelor în ramurile tradiţionale ale economiei. 
De regulă, întreprinderea atrage pentru procesul de 
producţie investiţii în calitate de resurse de creditare 
sau resurse ale investitorilor din afară, propunând în 
calitate de gaj proprietatea disponibilă.

În afacerea inovaţională o astfel de abordare nu 
este posibilă. Savantul sau inventatorul are patent 
sau certifi cat de autor asupra invenţiilor proprii pe 
care le propune pentru implementare. În afară de 
aceasta, există un mare risc că, în urma implemen-
tării, produsul obţinut nu va avea succes comercial. 
Inventatorul nu posedă nici active lichide, pe care 
ar putea să le pună în gaj ca să obţină resurse fi nan-
ciare pentru dezvoltarea procesului de producţie a 
proiectului său de inovare.

Băncile şi companiile refuză să participe la fi -
nanţarea unor asemenea proiecte, nu doresc să rişte 
chiar şi în cazul în care rata de rentabilitate în urma 
realizării proiectului de inovare poate să depăşeas-
că de 2-3 ori rata de rentabilitate obţinută în urma 
realizării proiectelor obişnuite. În acest sens, după 
cum ne-am exprimat şi anterior, devine oportună 
racordarea unor elemente ale legislaţiei naţionale a 
Republicii Moldova la normele Uniunii Europene, 
în scopul reglementării activităţii fondurilor venture 
şi a companiilor venture. 

Mecanismul de fi nanţare venture constă în ur-
mătoarele: fondurile venture, companiile venture 
specializate şi băncile alocă resurse fi nanciare fără 
garanţii companiilor inovaţionale – rezidenţilor par-
curilor ştiinţifi co-tehnologice şi incubatoarelor de 
inovare pentru elaborarea ideilor de perspectivă, 
mizând doar pe venitul înalt în cazul succesului.

Finanţarea venture reprezintă fi nanţarea sub 
formă de cotă în capitalul statutar, şi nici într-un 
caz acordarea creditelor preferenţiale, cum se in-
terpretează deseori în publicaţiile locale. Astfel de 
mecanisme şi structuri oferă o reală posibilitate ţă-
rilor dezvoltate să implementeze rapid şi efi cient 
rezultatele ştiinţei şi tehnicii în practică şi să obţi-
nă un efect economic semnifi cativ, care ar contri-
bui la creşterea economică. În Republica Moldova 
practic lipseşte piaţa reală de capital şi, respectiv, 
nu există un mecanism de atragere în fondurile 
venture a capitalului privat naţional şi / sau inter-
naţional.

Finalmente, considerăm esenţiale modifi cări-
le şi completările la legislaţia Republicii Moldova 
în scopul stimulării inovaţiilor şi implementării în 

producere a tehnologiilor de vârf. Aceste modifi cări 
sunt condiţionate de necesitatea apariţiei unei legi 
menite să promoveze dezvoltarea mediului institu-
ţional al inovaţiei, a sistemului naţional de inovare 
pentru a îmbunătăţi efi cienţa domeniilor ştiinţifi -
ce, tehnice şi de inovare. Crearea mecanismelor de 
atragere a resurselor fi nanciare în structurile venture 
este unul din obiectivele de dezvoltare pe termen 
lung al ţării. Sarcinile care se impun la crearea me-
canismelor şi structurilor de fi nanţare venture sunt:

• elaborarea şi adoptarea Legii cu privire la fi -
nanţarea activităţii venture;

• formarea pachetului de proiecte de inovare în 
baza lucrărilor cercetătorilor şi inventatorilor autoh-
toni şi celor de peste hotare cu justifi carea obţinerii 
din realizarea acestora a unui efect economic rapid 
şi semnifi cativ;

• elaborarea complexului de activităţi marke-
ting şi de reclamă în scopul desfăşurării unei largi 
campanii publicitare pentru atragerea în fondurile 
venture a capitalurilor libere.

Grupul de lucru format din cercetători din cadrul 
IEFS al AŞM şi AITT a elaborat un set de acte care 
ar contribui la crearea mecanismelor şi structurilor 
de fi nanţare venture în republică. În contextul dat, 
ţinem să prezentăm anumite segmente importante 
ale acestora: prevederile de bază ale proiectului de 
Lege cu privire la fi nanţarea activităţii venture, lo-
cul lui în sistemul legislativ, elementele noi pe care 
le conţine, efectele social-economice etc.

Proiectul de lege include 6 capitole constituite 
din 17 articole. În articolele introductive sunt for-
mulate noţiunile de bază utilizate în lege. Se explică 
esenţa următoarelor noţiuni: capital venture, activi-
tate venture, fond venture, companie venture, Fon-
dul Naţional Venture, subiecţii fi nanţării venture, 
infrastructura activităţii venture, business angels. 
De asemenea, sunt enumerate tipurile de activităţi 
inovaţionale care pot benefi cia de capitalul ventu-
re. În primul rând, acestea sunt tipurile de activităţi 
inovaţionale cu grad sporit de risc. Capitalul ven-
ture se utilizează şi pentru tipurile de activităţi ce 
presupun căutarea, selectarea, evaluarea proiectelor 
de inovare; asistenţa în realizarea acestor proiecte; 
modernizarea tehnologică şi pregătirea procesului 
de producţie; efectuarea studiilor de marketing; 
formarea profesională, reconversia şi dezvoltarea 
competenţelor pentru inovare; protecţia şi evaluarea 
proprietăţii intelectuale şi alte tipuri de lucrări de 
suport al activităţii inovaţionale.

Acest proiect de lege refl ectă obiectivele capi-
talului venture în activitatea inovaţională, esenţa 
cărora este creşterea competitivităţii tehnologiilor, 
a serviciilor şi produselor autohtone, asigurarea 
unei creşterii economice stabile, sporirea nivelului 
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şi calităţii vieţii, asigurarea securităţii tehnologice, 
economice şi de mediu a Republicii Moldova. Sunt 
defi niţi subiecţii infrastructurii venture – persoane 
juridice, în special administratori ai parcurilor şti-
inţifi co-tehnologice şi incubatoarelor de inovare, 
organizaţiile ştiinţifi co-tehnice, de consultanţă, de 
inginering, organizaţiile de suport al executării pro-
iectelor din domeniul inovării şi transferului tehno-
logic. De asemenea, subiecţi ai infrastructurii ventu-
re sunt investitorii şi benefi ciarii fi nanţării venture, 
organizaţii care asigură suportul activităţii venture şi 
promovează absorbţia şi difuzarea inovaţiilor. Sunt 
formulate, de asemenea, tipurile de servicii acordate 
de către subiecţii infrastructurii venture subiecţilor 
activităţii venture.

Proiectul de lege conţine prevederi ce ţin de mă-
surile şi formele ajutorului de stat acordat subiecţi-
lor capitalului venture. Statul poate fi  partener în fi -
nanţarea venture, prin participare în activitatea Fon-
dului Naţional Venture, precum şi acordarea sub-
venţiilor nerambursabile, instrumentelor fi nanciare, 
garanţiilor şi stimulentelor fi scale investitorilor, în 
cazul investirii capitalului în proiectele riscante. 

Se menţionează, de asemenea, că ajutorul de stat 
are loc sub formă de fi nanţare bugetară, facilităţi fi s-
cale, crearea fondurilor extrabugetare, investirea în 
fondurile venture prin intermediul Fondului Naţio-
nal Venture etc. Totodată, sunt formulate condiţiile 
acordării ajutorului de stat subiecţilor capitalului 
venture. Este specifi cat că statul acordă ajutor doar 
la etapele timpurii ale activităţii companiilor inova-
ţionale sau la etapele de extindere prin intermediul 
fondurilor venture până la etapa de răscumpărare a 
activelor, iar ca formă de ajutor pot fi  facilităţile la 
darea în locaţiune a proprietăţii statului – ofi ciilor şi 
suprafeţelor de producere.

O parte considerabilă a proiectului de lege este 
dedicat esenţei şi mecanismelor de funcţionare a fon-
durilor venture şi companiilor venture. Pentru crearea 
sistemului de fi nanţare venture a proiectelor de ino-
vare în ţară trebuie să fi e create structurile organiza-
torice care ar asigura atragerea resurselor fi nanciare 
în sfera inovaţională şi investirea acestora în proiecte 
de inovare de perspectivă. Astfel de structuri trebuie 
să fi e fondurile venture şi companiile venture.

Fondul venture este o persoană juridică sau 
întreprindere, creată de către două sau mai multe 
persoane juridice sau fi zice, care intră în relaţii de 
drept în calitate de persoane fi zice şi funcţionează 
în cadrul aceleiaşi companii, în baza contractului de 
fondare între acestea.

Compania venture reprezintă organizatorul acti-
vităţii inovaţionale venture. Este o persoană juridică 
– manager corporativ, care dirijează toate procese-
le de formare a fondurilor venture, de selectare a 

proiectelor, expertizarea acestora, de fi nanţare şi de 
monitorizare.

O deosebită atenţie în acest act legislativ se acor-
dă mecanismului de fi nanţare venture. Între partici-
panţii fondului venture se încheie un contract în care 
se stipulează că participanţii, la indicaţia companiei 
venture, alocă sumele specifi cate de resurse fi nanci-
are pentru investirea în compania inovaţională care 
realizează proiectul. 

Resursele se alocă pentru „idee”, fără asigurare 
cu garanţii şi nu sub formă de credit sau împrumut, 
ci prin procurarea cotei în capitalul statutar, fondul 
fi ind un investitor minoritar (până la 49%).

Termenul de investire este de 7-9 ani, după care 
fondul venture vinde cota sa. În capitalul statutar 
al altei persoane juridice cota fondului nu trebuie 
să depăşească 25% din valoarea activelor. Fondul 
nu are dreptul să procure cote în capitalul statutar 
al companiilor, unde acesta este fondator, excepţie 
fi ind Fondul Naţional Venture. Sunt, de asemenea, 
formulate tipurile de tranzacţii care pot fi  realizate 
de către fondurile venture. Acestea sunt tranzacţii 
de achiziţionare, administrare şi înstrăinare a cote-
lor în capitalul societăţilor comerciale; acordarea 
împrumuturilor; achiziţionarea titlurilor de creanţă, 
este refl ectată procedura de licenţiere a activităţii 
fondului venture şi a companiei venture. Licenţie-
rea este realizată de către Comisia Naţională a Pieţei 
Financiare.

Companiile venture pot desfăşura activitatea 
venture prin intermediul agenţilor venture, care sunt 
împuterniciţi cu responsabilităţi corespunzătoare. 
Sunt refl ectate condiţiile de selectare şi expertiza-
re a proiectelor de inovare şi transfer tehnologic, 
aceste atribuţii fi ind îndeplinite de către compania 
venture, în cadrul concursului, anunţat periodic prin 
mass-media şi internet. În urma înregistrării cereri-
lor are loc expertiza ştiinţifi co-tehnică şi fi nanciar-
economică. Procedura şi conţinutul sunt descrise în 
articolul 14 al proiectului de lege. 

O atenţie deosebită se acordă asistenţei fi nan-
ciare a proiectelor de inovare şi transfer tehnolo-
gic. Este menţionat faptul, că resursele fi nanciare 
sunt alocate pentru optimizarea planului de afaceri 
în cadrul proiectului de inovare şi transfer tehno-
logic; evaluarea şi protecţia drepturilor de proprie-
tate intelectuală a autorilor proiectului; selectarea, 
angajarea şi remunerarea personalului antrenat în 
executarea proiectului; managementul proiectelor. 
Se menţionează că în primii ani subiecţii activităţii 
inovaţionale pot introduce în capitalul social costul 
proprietăţii intelectuale, adică a elaborării care a stat 
la baza proiectului inovaţional. Aceasta le va permi-
te să-şi înceapă afacerea cu succes, prin atragerea, 
în calitate de parteneri, a investitorilor venture. 
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În fi nal, este formulată procedura supravegherii 
de stat a fi nanţării venture vizavi de activitatea inova-
ţională. Comisia Naţională a Pieţei Financiare asigură 
supravegherea de stat asupra fi nanţării venture, având 
următoarele atribuţii: acordarea licenţelor companii-
lor venture şi fondurilor venture; ţinerea registrului 
de stat al companiilor venture şi fondurilor venture; 
stabilirea unor indicatori şi forme de evidenţă a fi -
nanţării venture a activităţii inovaţionale; elaborarea 
actelor normative şi recomandărilor metodologice; 
rezumarea practicilor fi nanţării venture etc.

În ce priveşte racordarea legislaţiei în domeniu la 
actele respective ale Uniunii Europene, putem afi rma 
tranşant că proiectul dat corespunde recomandărilor 
formulate în legislaţia europeană, şi anume Avizului 
Comitetului Regiunilor „Cadrul strategic comun pen-
tru fi nanţarea cercetării şi inovării în UE” (2011/C 
259/01); Avizului Comitetului Economic şi Social 
European privind Comunicarea Comisiei către Con-
siliu, Parlamentul European, Comitetul Economic şi 
Social European şi Comitetul Regiunilor – Înlătura-
rea obstacolelor din calea investiţiilor transfrontaliere 
prin fonduri de capital de risc. COM(2007) 853 fi nal 
(2009/C 100/03); Avizului Comitetului Economic şi 
Social European privind modalităţile de sprijinire a 
IMM-urilor în vederea adaptării la mutaţiile de pe 
pieţele globale (aviz din proprie iniţiativă), Jurnalul 
Ofi cial C 255, 22/09/2010 p. 0024 – 0030; Comuni-
cării Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, 
Comitetul economic şi social european şi Comitetul 
regiunilor etc.

Referindu-ne la justifi carea fi nanciar-economică 
a cheltuielilor pentru realizarea normei prezentului 
act legislativ putem afi rma că la momentul actual în 
Legea „Cu privire la bugetul de stat” este prevăzut 
că pentru activitatea ştiinţifi că şi inovaţională sunt 
alocate mijloace fi nanciare semnifi cative. Ponderea 
acestor mijloace în cheltuielile de stat creşte în fi e-
care an. În următorii ani ponderea acestora trebuie 
să atingă 1% din toate cheltuielile bugetului de stat. 
Regulamentul de fi nanţare a activităţii în sfera şti-
inţei şi inovării prevede că pentru realizarea cerce-
tărilor aplicative se alocă până la 60% de mijloace 
fi nanciare, pentru realizarea activităţilor de inovare 
şi transfer tehnologic până la 10%, pentru experti-
za programelor de stat, inovaţiilor şi transferului de 
tehnologii – până la 0,5%.

Trebuie de menţionat, că cercetările aplicative 
sunt realizate în baza cererii de stat, adică în baza 
sistemului pe care l-am moştenit de la Uniunea So-
vietică. Acest sistem are legătură foarte slabă cu 
mediul de afaceri, de aceea rezultatele cercetărilor 
aplicative nu întotdeauna sunt solicitate de sectoa-
rele reale ale economiei. 

De aceea, aprobarea proiectului respectiv de 
Lege va permite structurarea tematicii cercetărilor 
aplicative în bază de concurs, în funcţie de necesi-
tăţile economiei naţionale. Anume în acest mod se 
construiesc relaţiile oamenilor de ştiinţă prin fon-
durile venture cu companii concrete – benefi ciari în 
Finlanda, Suedia, Danemarca etc.

Sistemul actual de alocare a granturilor pentru 
fi nanţarea proiectelor de inovare şi transfer tehno-
logic nu poartă un caracter reversibil. Companiile 
care realizează proiectele de inovare nu poartă prac-
tic nicio responsabilitate pentru mijloacele bugetare 
primite. Statul dispune de foarte puţine pârghii pen-
tru administrarea activităţii companiilor inovaţiona-
le, care primesc aceste mijloace. De aceea, crearea 
sistemului de fi nanţare a companiilor inovaţionale 
prin fondurile venture şi companiile venture în bază 
rambursabilă va promova un sistem raţional de in-
vestire, diferit de normele existente în prezent.

Aprobarea acestui proiect de lege va permite lăr-
girea drepturilor antreprenorilor începători în sfera 
inovaţiilor şi transferului tehnologic, va crea stimu-
lente adăugătoare pentru implementarea inovaţiilor 
în toate sferele economiei naţionale, iar implemen-
tarea normelor proiectului dat creează, în esenţă, 
sistemul de fi nanţare a activităţilor inovaţionale ca 
alternativă a împrumutului bancar deseori inaccesi-
bil pentru business-ul mic şi mijlociu.

Punerea în aplicare a tuturor sarcinilor stabilite 
de lege va deveni posibilă în condiţiile unei elabo-
rări ulterioare a pachetului de acte legislative speci-
ale cu privire la dezvoltarea sistemului de inovare 
şi transfer tehnologic şi va oferi în consecinţă o re-
formă radicală în domeniu în concordanţă cu noile 
realităţi economice.
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