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ABSTRACT : Problematica corelaţiei dintre libera circulaţie a persoanelor şi în special a 

forţei de muncă şi inovare constituie un subiect de actualitate. Literatura de specialitate, în 

special cea din SUA a evidenţiat de-a lungul timpului impactul liberei circulaţii a forţei de 

muncă asupra inovării şi prin aceasta asupra nivelului de dezvoltare economică, socială şi 

culturală asupra statelor. Strategiile în domeniul cercetării, dezvoltării şi inovării dar şi cea 

privind migraţia exprimă dorinţa Uniunii Europene de a atrage pe piaţa muncii tineri înalt 

calificaţi. România, în calitate de stat membru al UE, îşi stabileşte la rândul său o serie de 

obiective în acest sens. Lucrarea de faţă prezintă opinii ale specialiştilor în domeniu cu 

privire la impactul liberei circulaţii a forţei de muncă asupra inovării şi prin aceasta 

efectele asupra indivizilor, statelor de origine şi statelor gazdă. Totodată menţionăm 

direcţiile de acţiune ale Uniunii Europene în scopul atragerii tinerilor bine pregătiţi şi a 

dezvoltării sectorului inovării dar şi obiectivele stabilite prin Strategia CDI în România şi 

gradul lor de îndeplinire. 
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1. INTRODUCERE 

 

Libera circulaţie a forţei de muncă poate fi analizată din mai multe perspective: 

politice, economice, juridice, sociale, demografice. Preocupările specialiştilor în domeniu 

au vizat în principal cauzele migraţiei în scop de muncă, motivaţia persoanelor pentru a 

lucra în străinătate, direcţiile de acţiune ale Uniunii Europene şi ale statelor membre în 

acest domeniu, în scopul încurajării migraţiei legale a forţei de muncă şi combaterii 

migraţiei ilegale dar, şi efectele liberei circulaţii a forţei de muncă asupra societăţii. Din 
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această perspectivă se vorbeşte despre efectele economice, sociale şi demografice ale 

liberei circulaţii a forţei de muncă atât asupra individului cât şi asupra statului gazdă şi 

asupra statului de origine.  

  

2. EFECTELE MIGRAŢIEI ÎN CORELAŢIE CU INOVAREA. 

LITERATURE REVIEW 

 

Fenomenul migraţiei a constituit în permanenţă subiect de dezbatere publică şi de 

analiză economică. În abordarea efectelor liberei circulaţii a forţei de muncă în corelaţie 

cu inovarea, literatura de specialitate nu este foarte generoasă. De cele mai multe ori 

specialiştii din România au pus accentul pe impactul migraţiei în scop de muncă asupra 

statului de origine, tratând mai puţin efectele migraţiei asupra statelor gazdă. Libera 

circulaţie a forţei de muncă constituie un aspect important pentru antreprenorii cu viziune 

dar şi pentru instituţiile cu rol decizional. Efectele fenomenului migraţiei pot fi 

economice, sociale, politice, de natură psihologică dar şi culturală. Studiile realizate 

evidenţiază faptul că, migraţia forţei de muncă are, per ansamblu, un impact pozitiv, dar 

efectele negative nu pot fi ignorate(Prelipcean, 2009). Mobilitatea oamenilor a determinat 

schimbări profunde indiferent dacă s-a realizat în mod  paşnic sau prin războaie (Niţă, 

2004). Ca fenomen influenţat de istoria omenirii, migraţia forţei de muncă poate fi 

considerată ca „motor al istoriei”(Samuel, 1997). Libera circulaţie a forţei de muncă poate 

fi considerată atât o oportunitate cât şi o provocare. În timp ce o migraţie a forţei de 

muncă bine gestionată poate determina progresul şi bunăstarea în diferitele state, 

indiferent dacă sunt de origine sau de destinaţie, proasta gestionare a acesteia poate 

determina apariţia unor probleme sociale, de coeziune, şi chiar de securitate naţională 

(Venturini, 2012) 
Afirmam anterior că libera circulaţie forţei de muncă are un impact puternic asupra 

indivizilor, statelor de orgine sau statelor gazdă cu efecte asupra nivelului de dezvoltare al 

acestora. Studiile realizate până în prezent evidenţiază corelaţia dintre libera circulaţie a 

forţei de muncă şi inovare. Aceste studii sunt recente, dar limitate utilizând de cele mai 

multe ori date referitoare la situaţia din SUA. Literatura de specialitate din SUA şi Canada 

evidenţiază impactul imigranţilor asupra inovării imediat după cel de-a doilea război 

mondial, după ce SUA şi-a deschis graniţele pentru un număr mare de evrei. Se 

evidenţiază că un imigrant absolvent de facultate contribuie la brevetare în mod egal sau 

cu de două ori mai mult decât un absolvent de facultate nativ. De asemenea s-a constatat 

că o creştere a numărului de studenţi străini determină o creştere a numărului de cereri 

pentru brevete de invenţie. Hunt(2009) evidenţia că studenţii şi stagiarii cu viză de pe 

teritoriul SUA  au rezultate mult mai bune în materie de brevetare, comercializare şi 

licenţiere a brevetelor de invenţii decât absolvenţii de facultăţi nativi (Ozgen, Peter, & 

Poot, 2011). Studiile realizate în anii 2007 şi 2010 au arătat că există o legătură între 

imigraţia oamenilor de ştiinţă şi activitatea inovatoare din statele sau zonele în care sunt 

primiţi. Oamenii de ştiinţă tind să se grupeze mai mult în zone în care sunt atrase şi 

firmele high-tech şi sunt puternic motivaţi în a comercializa inovaţii. Acesta reprezintă 

unul dintre motivele pentru care este încurajată categoria elevilor şi studenţilor talentaţi de 

a rămâne pe teritoriul SUA (Ozgen, Peter, & Poot, 2011).  
Potrivit autorilor europeni care au realizat studii în acest domeniu, migranţii îşi aduc 

aportul la inovare în diferite modalităţi. Lucrătorii migranţi contribuie la creşterea 
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populaţiei din oraşe şi implicit asupra gradului de urbanizare, cu efecte pozitive asupra 

inovării şi creşterii economice. Datele statistice evidenţiază că cei mai  mulţi migranţi sunt 

tineri cu o capacitate mare de asumare a riscurilor şi cu abilităţi antreprenoriale care pot 

influenţa gradul de inovare din statele gazdă. Diversitatea etnică şi culturală din oraşele în 

care se stabilesc constituie de asemenea, un factor de creştere a gradului de inovare din 

aceste locaţii (Ozgen, Peter, & Poot, 2011).  

Ozgen, Peter, & Poot (2011) evidenţiază existenţa a cinci mecanisme prin care 

imigraţia poate stimula inovarea. Acestea sunt: efectul mărimii populaţiei; efectul 

densităţii populaţiei; efectul diseminării cunoştinţelor imigranţilor; efectele privind gradul 

de calificare şi efectele diversităţii culturale a imigranţilor. Primele două mecanisme îi au 

în vedere şi pe nativii din statele-gazdă dar ultimele trei îi vizează doar pe imigranţi. 

Prezenţa imigranţilor în statele gazdă are beneficii sub aspectul acoperirii deficitului 

de forţă de muncă, creşterii economice sustenabile dar şi susţinerea sistemelor de pensii 

prin contribuţia tinerilor.  De asemenea, influenţarea numărului şi diversităţii locurilor de 

muncă, legăturile culturale diversificate cu impact asupra comerţului internaţional, 

sporirea activităţilor în domeniul turismului şi transportului, precum şi aportul de energie 

şi inovare sunt considerate efecte pozitive ale fenomeniului migraţionist (Learning, 2009; 

http://www.embraceni.org/migration/the-pros-and-cons-of-migration/). Imigranţii vin în 

statele gazdă cu aptitudini noi, oferind flexibilitate pe piaţa muncii. Contribuie la creşterea 

economică atât în calitate de angajaţi cât şi ca antreprenori. Antreprenoriatul tinde să fie 

mai crescut în rândul imigranţilor decât în rândul nativilor. În state precum, Marea 

Britanie, Franţa, Belgia, Danemarca, Suedia şi Norvegia, ponderea antreprenorilor 

imigranţi este mai mare 1,6% până la 2,9% mai mare decât a nativilor. În, Grecia, Italia, 

Irlanda, Spania, Elveţia, Austria, şi Germania situaţia se prezintă invers – ponderea 

antreprenorilor nativi fiind mai mare decât a celor imigranţi. Motivele pentru existenţa 

acestor diferenţe pot fi considerate: mediul de afaceri, relaţiile dintre imigranţi şi nativi, 

distribuţia sectorială a forţei de muncă (Desiderio & Salt, 2010). S-a constatat că peste 

30% din premianţii Nobel sunt rezidenţi pe teritoriul altui stat decât cel de origine. 

Un alt aspect important de menţionat în legătură cu impactul liberei circulaţii a forţei 

de muncă asupra statelor gazdă îl constituie şi câştigurile statelor de pe urma imigranţilor. 

„Astfel, în perioada 2001-2011, Marea Britanie a avut un câştig de pe urma imigranţilor 

de aproximativ 25 miliarde de euro. Banii reprezintă diferenţa între taxele plătite de 

cetăţenii Uniunii Europene care au emigrat spre Marea Britanie şi beneficiile sociale 

primite de imigranţi. Taxele plătite de imigranţii din UE-15 au fost cu 64% mai mari decât 

beneficiile sociale. În cazul imigranţilor din cele 10 ţări central şi est europene sunt cu 

12% mai mari decât beneficiile sociale primite. Studiile realizate arată că 4 din 5 est-

europeni au căutat şi obţinut un loc de muncă, spre deosebire de 70% dintre britanici şi 

imigranţii din statele UE-15. Cu privire la nivelul de educaţie s-a constatat că 62% dintre 

imigranţii din UE 15 aveau studii superioare şi 25% dintre cei sosiţi din cele 10 state noi 

membre, spre deosebire de britanicii cu studii superioare în procent de 24%. În cei 10 ani 

imigranţii au contribuit cu 10% mai mult decât britanicii la bugetul Marii Britanii”. 

(Anne- Marie Blajan, http://cursdeguvernare.ro/studiu-marea-britanie-a-castigat-25-de-

miliarde-de-euro-de-pe-urma-imigrantilor-din-ue.html ) 

 Literatura de specialitate evidenţiază faptul că economiile statelor gazdă 

beneficiază atât de imigranţii calificaţi cât şi de imigranţi cu o gamă largă de ocupaţii. 

http://www.embraceni.org/migration/the-pros-and-cons-of-migration/
http://cursdeguvernare.ro/studiu-marea-britanie-a-castigat-25-de-miliarde-de-euro-de-pe-urma-imigrantilor-din-ue.html
http://cursdeguvernare.ro/studiu-marea-britanie-a-castigat-25-de-miliarde-de-euro-de-pe-urma-imigrantilor-din-ue.html
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Dată fiind această situaţie diversitatea de la locul de muncă devine la fel de importantă ca 

şi diversitatea culturală, fiecare lucrător aducându-şi aportul la locul de muncă indiferent 

de nivelul de calificare. Totuşi s-a evidenţiat că o creştere a nivelului mediu de calificare 

al imigranţilor are un efect pozitiv, semnificativ asupra numărului de cereri de brevete de 

invenţie. Mai mult, nivelul de inovare este asociat pozitiv cu diversitatea culturală a 

migranţilor. Luând în considerare diseminarea cunoştinţelor imigranţilor; gradul de 

calificare şi diversitatea culturală a imigranţilor, ca mecanisme prin care se poate creşte 

gradul de inovare la nivelul statelor, reiese că imigraţia stimulează şi cererea agregată 

locală prin importuri suplimentare şi prin creşterea varietăţii de produse locale (Mazzolari 

şi Neumark, 2009 în Ozgen, Peter, & Poot, 2011).  Imigranţii atraşi în special în zonele 

urbane cu potenţial mai mare de găsire sau creare de noi locuri de muncă, contribuie la 

creşterea populaţiei urbane. Aglomeraţia urbană constituie un factor favorabil pentru 

creşterea numărului proceselor inovative, indivizii fiind nevoiţi să se adapteze la un 

anumit tip de mediu. Totodată, trebuie să avem în vedere faptul că economia modernă este 

dominată de schimbările tehnologice, în care producţia noilor idei revine lucrătorilor 

(Lucas, 1988 în Ozgen, Peter, & Poot, 2011). Competiţia globală pentru atragerea 

lucrătorilor cu înaltă calificare s-a intensificat. Mobilitatea migranţilor tineri calificaţi, cu 

spirit atreprenorial dezvoltat , cu capacitate mare de asumare a riscurilor generează 

beneficii atât pentru statul gazdă cât şi pentru statul de origine prin facilitarea transferului 

de idei noi şi practici de lucru. În aceste condiţii, adoptarea unor politici de acceptare pe 

teritoriul statelor care să favorizeze lucrătorii cu înaltă calificare constituie o modalitate de 

modificare a capitalului uman din statele gazdă cu impact asupra procesului de inovare, 

dar şi asupra nivelului de trai din statele respective. Mobilitatea lucrătorilor a fost 

determinată în ultima perioadă şi ca urmare a transferurilor realizate în cadrul corporaţiilor 

(Ozgen, Peter, & Poot, 2011). Economiile oraşelor sunt complexe, eficiente şi dinamice, 

în cadrul lor interacţionând micile întreprinderi. S-a pus întrebarea dacă o populaţie 

diversificată este mai productivă şi mai creativă decât o populaţie omogenă. Studiile au 

evidenţiat că în marile oraşe, micile întreprinderi sunt conduse de antreprenori migranţi 

sau angajează lucrători migranţi. Astfel de întreprinderi influenţează gradul de diversitate 

culturală din aceste oraşe. Totodată acest aspect încurajează creşterea numărului de noi 

întreprinderi şi determină un comportament inovator printre firmele locale (Ozgen, Peter, 

& Poot, 2011).  În acelaşi timp, firmele sunt atrase de marile oraşe. În scopul obţinerii de 

profituri mai mari, firmele se localizează în zonele aglomerate cu densitate mai mare. 

Economiile reduc costurile de tranzacţie în producţie generând pe piaţa forţei de muncă un 

echilibru între calificările indivizilor şi cererea de locuri de muncă. Disponibilitatea unei 

forţe de muncă eterogene scade nivelul costurilor cu găsirea  unor locuri de muncă şi 

scade gradul de nepotrivire al individului cu acestea (Quigley, 1998 în Ozgen, Peter, & 

Poot, 2011). 

Diversitatea culturală în economia statului-gazdă  constituie, la rândul său,  unul din 

mecanismele prin care imigraţia poate stimula inovarea. Această diversitate vizează atât 

cererea cât şi oferta. Jacobs(1961) susţinea că oraşul constituie motorul de creştere a 

economiei iar imigranţii sunt atraşi în oraşe, deoarece acolo găsesc o varietate mare de 

activităţi culturale şi ecomerciale iar valorificarea ideilor şi creativitatea sunt stimulate. 

Competenţele antreprenoriale ale imigranţilor se completează cu resursele oraşului 

generând un mediu favorabil pentru creativitate (Niţă, 2004). 
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La nivelul statelor de origine, accentul poate fi pus mai mult pe efectele negative cum 

ar fi: plecarea forţei de muncă tinere, în special a celei calificate cu efecte economice şi cu 

impact negativ asupra dezvoltării cercetării şi inovării. Efectele pozitive sunt relativ 

reduse.http://www.embraceni.org/migration/the-pros-and-cons-of-migration/.  Deşi 

remitenţele au o valoare crescută sunt folosite de populaţia nativă mai mult la nivel 

individual şi familial şi mai puţin pentru investiţii creatoare de locuri de muncă. Totodată 

reîntoarcerea migranţilor în ţară se realizează într-un procent mult prea mic pentru ca 

beneficiile la nivel economic să fie vizibile. Cu toate acestea, experienţa şi aptitudinile 

antreprenoriale dobândite, precum şi accesul la un alt gen de informaţii şi tehnologie pot 

avea un impact pozitiv în domeniul inovării la nivelul statelor de origine. De ex. în 

agricultură – cultivarea unor specii care nu erau folosite în România – lavanda, salcia 

utilizată pentru fabricarea bricheţilor, anumite soiuri de plante care cresc mai repede sau 

dau producţii mai mari; asupra mediului – asimilarea unui comportament în beneficiul 

protejării mediului transpus în ţara de origine. Însuşirea unei limbi străine permite 

facilitarea unor legături comerciale între firme din România şi firme din statul gazdă, 

precum şi găsirea unui loc de muncă mult mai bine plătit în firme cu caracter 

multinaţional. 

 

3. DIRECŢII STRATEGICE ALE UNIUNII EUROPENE ÎN DOMENIUL 

CERCETĂRII, DEZVOLTĂRII ŞI INOVĂRII ÎN CORELAŢIE CU 

MIGRAŢIA FORŢEI DE MUNCĂ 

 

Aşa cum am prezentat anterior studiile de specialitate au evidenţiat corelaţia dintre 

libera circulaţie a forţei de muncă  şi inovare atât la nivelul indivizilor cât şi la nivelul 

statelor gazdă, respectiv de origine. În acest context, Uniunea Europeană şi-a stabilit 

strategii şi direcţii de dezvoltare pentru atragerea tinerilor calificaţi  şi în scopul 

dezvoltării domeniului cercetare şi inovare. 

Potrivit Pactului European privind imigraţia şi azilul, Uniunea Europeană a stabilit că 

migraţia legală trebuie organizată astfel încât să se ţină seama de priorităţile, necesităţile şi  

capacităţile de primire ale ţărilor UE care să sprijine integrarea migranţilor. Pentru 

realizarea acestui deziderat este necesară implementarea unor politici privind migraţia 

forţei de muncă în funcţie de necesităţile de pe piaţa muncii din fiecare ţară: atragerea 

lucrătorilor cu înaltă calificare şi facilitarea accesului studenţilor şi cercetătorilor pe 

teritoriul Uniunii Europene; reglementarea mai eficientă a imigraţiei familiale; o creştere a 

capacităţii de integrare a imigranţilor (Pactul european privind imigraţia şi azilul, 2008). 

În dezbaterea la nivel european este evidenţiat rolul jucat de migranţi în consolidarea 

competitivităţii ca o contribuţie pozitivă la dezvoltarea economică a statelor de destinaţie. 

Problematica atragerii de forţă de muncă calificată din străinătate constituie subiectul unor 

dezbateri ample la nivelul statelor europene. Integrarea imigranţilor în statele de destinaţie 

devine tot mai dificilă pe fondul creşterii nesiguranţei datorată atentatelor teroriste şi cu 

această ocazie a afirmării din ce în ce mai puternice a partidelor radicale ale căror politici 

sunt menite să limiteze fluxurile de migranţi. În acest context se doreşte atragerea doar a 

persoanelor cu înaltă calificare, pentru a reduce efectele negative ale migraţiei. O mare 

parte din literatura de specialitate evidenţiază faptul că impactul economic pe termen scurt 

a unui aflux de străinilor asupra populaţiei gazdă este fie pozitiv(de exemplu, o creştere a 

http://www.embraceni.org/migration/the-pros-and-cons-of-migration/
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cererii; preţuri mai mici; o mai mare varietate de bunuri şi servicii) sau doar uşor 

negativ(de ex., o uşoară scădere a salariilor nativilor; o creştere a preţului de închiriere a 

locuinţelor). Impactul economic pe termen lung este mai puţin cunoscut. Cu toate acestea, 

preferinţa multor state gazdă pentru recrutarea de lucrători cu înaltă calificare este 

întemeiată pe convingerea că astfel de lucrători se vor integra mai uşor, vor reduce 

costurile de finanţare necesare pentru educaţie şi formare profesională şi vor contribui la 

creşterea eonomică (Venturini, 2012). 
Motivaţia adoptării unei politici în domeniul cercetării şi inovării a fost determinată de 

necesitatea satisfacerii nevoii de coordonare a activităţii statelor membre în privinţa 

creşterii eficacităţii şi reducerii costurilor şi de nevoia de consolidare a competitivităţii 

internaţionale a economiei europene. Prin cercetare şi dezvoltare economică se creează şi 

se asigură locuri de muncă, iar prin inovarea tehnologică se pot diminua sărăcia, anumite 

boli, sau degradarea mediului (Rus, 2011).  
Prin Strategia Europa 2020, la nivelul Uniunii Europene s-au stabilit 5 obiective care 

vizează creşterea economică în strânsă relaţie cu ocuparea forţei de muncă şi dezvoltarea 

domeniului cercetare-inovare. Este vorba despre ocuparea forţei de muncă urmărindu-se o 

rată a ocupării de 75% în rândul populaţiei cu vârste cuprinse între 20-64 de ani. Un alt 

obiectiv îl constituie - cercetarea, dezvoltarea şi inovarea – stabilindu-se un nivel al 

investiţiilor publice şi private în cercetare şi dezvoltare de 3% din PIB-ul UE. Schimbările 

climatice şi energie prin creşterea ponderii surselor de energie regenerabile constituie cel 

de-al treilea obiectiv. La acestea se mai adaugă – Educaţia, urmărindu-se  reducerea 

abandonului şcolar la sub 10% şi creşterea ponderii absolvenţilor de studii superioare în 

rândul populaţiei în vârstă de 30-34 de ani precum şi Sărăcie şi excluziune socială – 

reducerea cu cel puţin 20 de milioane a persoanelor care suferă dau riscă să sufere de pe 

urma sărăciei şi a excluziunii sociale (Rus, 2011) 

O provocare pentru Uniunea Europeană o constituie abordarea strategică a inovării, 

care să constituie un obiectiv politic prioritar. Iniţiativa „O Uniune a inovării” stabileşte o 

abordare strategică prin amplificarea aspectelor pozitive, prin utilizarea de modalităţi noi 

şi mai productive care să dezvolte economia care susţine calitatea vieţii şi modelul social 

în condiţiile îmbătrânirii populaţiei.  

O „Uniune a inovării” se poate realiza prin investiţii în educaţie, cercetare, dezvoltare, 

inovare; prin reforme pentru creşterea rentabilităţii investiţiilor  care să vizeze inclusiv o 

mai bună coordonare a sistemelor de cercetare şi inovare din UE. Alte măsuri vizează 

facilitarea cooperării şi muncii în echipă a cercetătorilor şi inovatorilor la nivelul Uniunii 

Europene şi la nivel naţional; simplicarea accesului la programele UE şi exploatarea la 

maxim a Fondului european de dezvoltare regională pentru dezvoltarea capacităţilor de 

cercetare şi inovare în întreaga Europă; intensificarea cooperării în domeniul ştiinţei şi 

întreprinderilor şi înlăturarea obstacolelor din calea acestora precum şi prin eliminarea 

obstacolelor din calea anteprenorilor inovatori, acces mai bun la finanţare, drepturi de 

proprietate intelectuală accesibile, reglementări şi obiective inteligente şi ambiţioase, 

instituirea de standarde interoperabile şi utilizarea bugetelor alocate achiziţiilor publice 

(Rus, 2011). 
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Am realizat o abordare a cadrului legislativ şi a procedurilor de implementare ale 

acestuia cu privire la modul în care statul român sprijină domeniul CDI şi imigraţia 

tinerilor cu înaltă calificare în România, în scopul de a evalua corelaţia dintre acţiunile 

statului român şi gradul de îndeplinire a unor obiective cu impact economic din Strategia 

CDI şi Strategia Naţională a României privind imigraţia. 

 

5. ANALIZA CORELĂRII ACŢIUNILOR STATULUI ROMÂN ÎN 

DOMENIUL CDI CU CELE REFERITOARE LA IMIGRAŢIE ŞI 

GRADUL LOR DE REALIZARE 

 

România este stat membru al Uniunii Europene şi în consecinţă şi direcţiile stategice şi 

planurile de acţiune ar trebui să fie în concordanţă cu cele stabilite la nivelul Uniunii 

Europene. Pentru evidenţierea interesului statului român în domeniul dezvoltării, 

cercetării şi inovării inclusiv prin atragerea tinerilor cu înaltă calificare este necesară 

analiza Strategiei privind dezvoltarea, cercetarea şi inovarea în corelaţie cu Strategia 

privind imigraţia. 

Aşa cum am arătat anterior, migraţia forţei de muncă tinere şi înalt calificate are o 

contribuţie majoră la creşterea gradului de inovare la nivelul statelor. Strategia privind 

cercetarea, dezvoltarea şi inovarea, evidenţiază că sectorul cercetării este subdimensionat, 

slab dezvoltat, că România nu are destui cercetători şi că se cheltuieşte, pe cap de locuitor, 

de aproape 20 de ori mai puţin decât media europeană. Totodată se evidenţiază o lipsă a 

resursei umane pentru dezvoltarea cercetării şi inovării interdisciplinare. Numărul 

cercetătorilor din mediul de afaceri este în scădere, iar marile companii care au filiale în 

România sunt reticente în ceea ce priveşte dezvoltarea unor centre de cercetare locală şi 

încadrarea activităţilor specifice ca activităţi de cercetare-dezvoltare. Mobilitatea intra şi 

inter-sectorială este limitată şi are un impact negativ asupra circulaţiei cunoştinţelor 

tehnice şi inovării. Cererea de cercetare şi dezvoltare este redusă, nu este stimulată 

suficient şi nu are efecte asupra sectoarelor economice. (Strategia CDI 2014-2020) 

Datele statistice evidenţiază o scădere dramatică a numărului de cercetători din 

România în perioada 1993- 2010, de la 118.329 la 46.136. În anul 2013 numărul 

cercetătorilor a ajuns la 37.241 (INSSE 2013.) 

National Science Board din SUA a realizat un studiu potrivit căruia România se află 

pe ultimele locuri în lume la producţia ştiinţifică şi cheltuieli cu cercetarea. Ţara noastră 

este depăşită doar de  Egipt sau Chile. S-a realizat o comparaţie a situaţiei cercetării 

ştiinţifice din România cu cea din alte 44 de ţări cu privire la: bugetul alocat de stat pentru 

cercetare şi numărul de articole ştiinţifice publicate la nivel internaţional.  În anul 2007, 

cercetării i-a fost alocat doar 0,53% din PIB. Un buget mai mic decât acesta a fost alocat 

în Argentina, Mexic şi Slovacia. În anul 2009, cercetarea a beneficiat doar de 0,3% din 

PIB. În privinţa  articolelor ştiinţifice publicate la nivel internaţional România s-a situat pe 

locul 43 din 45. (http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-8257427-cati-cercetatori-

mai-are-romania-mai-ales-domenii.htm) 

Cheltuielile totale efectuate în anul 2011 pentru activitatea de cercetare-dezvoltare au 

reprezentat 0,48% din PIB. Fondurile din străinătate au avut o pondere de 12,1%. Din 

aceste fonduri, învăţământul superior a beneficiat de 22,9%, iar sectorul  guvernamental 

de 10,1%. Din fondurile publice, cele mai mari sume au fost alocate unităţilor din sectorul 

http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-8257427-cati-cercetatori-mai-are-romania-mai-ales-domenii.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-8257427-cati-cercetatori-mai-are-romania-mai-ales-domenii.htm
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guvernamental (66,9%), unităţilor de învăţământ superior(36,9%) şi celor din sectorul 

întreprinderi (18,1%). ( INSSE, oct 2012). Referitor la evoluţia numărului de cercetători în 

principalele sectoare socio-economice, în sectorul întreprinderi, constatăm pentru perioada 

1993-2010 o scădere cu 87% a numărului de cercetători; în sectorul guvernamental 

scăderea este de 45,55%, în învăţământul superior putem constata o creştere de 84,7% iar 

în sectorul nonprofit o scădere de 7,50%. (http://old.econtext.ro/dosar--2/analiza/exodul-

creierelor-vezi-cati-cercetatori-pierde-romania-in-fiecare-an-si-cand-cercetarea-va-

disparea-definitiv.html) 

În acest context deducem că inovarea nu este considerată, în România, un factor 

important al dezvoltării economice şi sociale. Prin Strategia CDI 2014- 2020, Guvernul 

României şi-a propus o serie de acţiuni menite să încurajeze şi afirmarea domeniului 

cercetare-dezvoltare şi inovare. Dintre acestea menţionăm: crearea unui mediu stimulativ 

pentru iniţiativa sectorului privat; susţinerea specializării inteligente; soluţii inovatoare 

pentru sectorul public; cercetare fundamentală şi de frontieră; acţiuni transversale.   

Pentru evidenţierea unei corelaţii între  libera circulaţie a forţei de muncă şii inovare 

considerăm importante măsurile privind acţiunile transversale orientate spre creşterea 

capacităţii şi performanţei instituţionale, piaţa muncii în cercetare. De asemenea 

importante sunt şi internaţionalizarea, infrastructura şi educaţia în ştiinţe, tehnologie şi 

comunicarea ştiinţei. În cadrul acţiunii privind piaţa muncii în cercetare, relevante pentru 

analiza nostră sunt măsurile privind integrarea doctoranzilor şi a tinerilor doctori în 

proiecte CDI şi încurajarea atragerii cercetătorilor cu competenţe avansate din străinătate 

pentru conducerea de proiecte într-o instituţie gazdă din România (Strategia CDI 2014-

2020). Diverse studii realizate în SUA evidenţiază faptul că odată cu creşterea finanţării 

domeniului cercetare-dezvoltare-inovare în diverse state atrage cercetători în aceste zone 

sporind astfel, gradul de inovare la nivelul statelor. Analizând cele menţionate anterior 

putem concluziona că prin acţiunile şi măsurile stabilite prin Strategia CDI 2014-2020, 

statul român încurajează mai degrabă direcţionarea tinerilor spre centre internaţionale de 

cercetare, decât atragerea cercetătorilor străini care să contribuie la crearea şi dezvoltarea 

domeniilor de cercetare. Considerăm, de asemenea, că alocarea a doar 1% din PIB pentru 

cheltuielile publice cu cercetare-dezvoltarea şi 1% cheltuieli de cercetare-dezvoltare ale 

sectorului de afaceri, este insuficientă şi România va continua să rămână mult sub media 

Uniunii Europene în finanţarea acestui domeniu.  

De asemenea, deşi se încurajează studiile doctorale şi post-doctorale, se pune 

problema inserţiei profesionale a absolvenţilor, dar şi faptul că numărul studenţilor din 

universităţi este în scădere, şi doar unele instituţii de învăţământ superior au organizate 

studii doctorale şi post-doctorale. De asemenea trebuie să menţionăm că deşi se doreşte 

atragerea cercetătorilor străini pentru coordonarea unor proiecte în România, incapacitatea 

autorităţilor de a finanţa sau de a sprijini finanţarea unor proiecte de cercetare în 

colaborare cu instituţii din străinătate, precum şi slaba salarizare a cercetătorilor face ca 

această măsură să nu poată fi pusă în aplicare.  

La nivelul Strategiei CDI 2014-2020 sunt menţionate şi acţiuni privind 

internaţionalizarea. Aceasta vizează însă sprijinirea participării la proiectele din cadrul 

Orizont 2020; sprijinirea participării la organisme internaţionale pe bază de planuri 

integrate de participare; finanţarea apelurilor bilaterale; crearea de sinergii cu programe 

ale Uniunii Europene gestionate la nivel central în domeniul CDI prin proiecte de 

„twinning” şi „teaming”(la nivelul centrelor de excelenţă emergente; regiunilor 

http://old.econtext.ro/dosar--2/analiza/exodul-creierelor-vezi-cati-cercetatori-pierde-romania-in-fiecare-an-si-cand-cercetarea-va-disparea-definitiv.html
http://old.econtext.ro/dosar--2/analiza/exodul-creierelor-vezi-cati-cercetatori-pierde-romania-in-fiecare-an-si-cand-cercetarea-va-disparea-definitiv.html
http://old.econtext.ro/dosar--2/analiza/exodul-creierelor-vezi-cati-cercetatori-pierde-romania-in-fiecare-an-si-cand-cercetarea-va-disparea-definitiv.html
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inovatoare, clusterelor inovatoare din România şi UE); înfiinţarea unor catedre pentru 

atragerea cercetătorilor sau cadrelor universitare de renume. Analizând aceste măsuri ne 

putem pune o se rie de întrebări: cum urmează să se realizeze sprijinul pentru participarea 

la aceste organisme internaţionale?  Cum se va realiza finanţarea apelurilor bilaterale, în 

condiţiile alocării de la buget a unor sume insignifiante pentru cercetare? Care sunt 

regiunile inovatoare? Unde, cum şi în ce condiţii ar putea fi înfiinţate catedre pentru 

atragerea cercetătorilor sau cadrelor universitare de renume în consţiile unei clare 

subfinanţări a învăţământului superior? În absenţa unor răspunsuri concrete la aceste 

întrebări acţiunile menţionate par, cel puţin în acest moment, iluzorii.  

O analiză mai clară asupra corelaţiei dintre fenomenul liberei circulaţii a forţei de 

muncă şi inovare nu poate fi însă completă fără a corela acţiunile stabilite în Strategia CDI 

cu acţiunile stabilite prin Stratgia privind Imigraţia. Considerăm necesar să menţionăm că 

nu a fost adoptată încă o Strategie privind Imigraţia începând cu anul 2015, în consecinţă 

vom prezenta obiectivele şi acţiunile Guvernului României pentru anul 2014.    

În corelaţie cu acţiunile stabilite prin Strategia CDI 2014-2020 referitoare la piaţa 

muncii în cercetare poate fi pusă în corelaţie cu acţiunea privind „promovarea 

învăţământului superior românesc şi facilitarea rămânerii pe teritoriul naţional a străinilor 

care au studiat în România”, cuprinsă în Strategia privind Imigraţia. 

În urma analizei cadrului legislativ şi a direcţiilor de acţiune ale Guvernului României, 

constatăm că statul român încheie parteneriate şi acorduri cu diferite state în vederea 

mobilităţii studenţilor între instituţii prin care se crează cadrul de desfăşurare a acţiunilor 

de promovare a universităţilor româneşti în strainătate. Prin acestea se facilitează 

acordarea şi primirea de vize pentru studii şi identificarea plajei de studenţi străini care ar 

putea veni în România. Dar, nu există susţinere financiară pentru deplasările la târgurile 

educaţionale sau pentru realizarea unor materiale de promovare.  

Totodată se încearcă sprijinirea rămânerii studenţilor străini în România prin acordarea 

unor tipuri de vize specifice: vize de studiu (90 de zile) pentru studenţii de origine română 

şi pentru cei străini, bursieri ai statului român şi vize ştiinţifică (mai mult de 3 luni) ce se 

acordă în baza avizului Autorităţii naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică care permite 

derularea unui proiect de cercetare pe o perioadă mai lungă de 3 luni, după obţinerea 

acordului unei organizaţii de cercetare. Pentru prelungirea perioadei de şedere este 

necesară obţinerea permisului de şedere care se prelungeşte succesiv pentru perioade de 1 

an. (http://ori.mai.gov.ro/).  

În ceea ce priveşte atragerea studenţilor străini în România, statul sprijină această 

acţiune doar prin acordarea unui număr de locuri şi de burse de studii relativ mic(MEC -

563 de burse pentru elevi de origine etnică română care provin din Albania, Republica 

Moldova, Ucraina, Iordania, Siria, Serbia şi SUA şi MAE - 85 de burse pentru studii 

universitare şi postuniversitare pentru studenţii străini). Cel mai mare număr de locuri 

pentru străini este acordat tinerilor din Republica Moldova  - un număr de 5500 de locuri. 

(Programul de burse oferite de statul român, prin Ministerul Afacerilor Externe, 

cetăţenilor străini, pe baza H.G. 288/1993, pentru anul universitar 2014 – 2015). 

Cuantumul bursei pentru studii acordate cetăţenilor străni este redus. În opinia noastră 

sumele sunt nesemnificative şi determină într-o foarte mare măsură atragerea unor 

studenţi cu posibilităţi materiale ridicate, sumele fiind mult prea reduse în comparaţie cu 

costurile necesare traiului zilnic.  

http://ori.mai.gov.ro/
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Un aspect important în atragerea strănilor în România sau reîntoarcerea în ţară a celor 

care au absolvit studii în străinătate îl constituie şi recunoaşterea calificărilor obţinute în 

afara Romaniei. Pentru un cetăţean străin este foarte dificilă procedura de urmat pentru 

recunoaşterea studiilor în condiţiile unei birocraţii excesive, a lipsei de consultanţă din 

partea autorităţilor. Legislaţia permite solicitantului să se adreseze direct instanţelor 

judecătoreşti în situaţia în care nu îi sunt recunoscute diplomele 

(http://www.cnred.edu.ro/#Activitati). Poate că ar trebui urmat exemplul Germaniei care 

într-o situaţie asemănătoare, consiliază solicitantul şi îi prezintă soluţii pentru remediarea 

situaţiei (http://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/ro/procedura_ de_recunoastere 

.php) 

Un aspect care trebuie evidenţiat în legătură cu obţinerea unui loc de muncă, este că 

“străinul” care doreşte să obţină o autorizaţie de muncă este condiţionat de obţinerea 

acesteia de către angajator. Altfel spus, “străinul” care doreşte să muncească cu forme 

legale pe teritoriul României trebuie să îşi găsească un loc de muncă şi ulterior angajatorul 

să obţină autorizaţia de muncă pentru el. La rândul său, angajatorul trebuie să 

îndeplinească o serie de condiţii precum: plata la zi a obligaţiilor către bugetul de stat, 

obţinerea autorizaţiei de muncă în domeniul pentru care a solicitat autorizaţia. Procedura 

este, de asemenea, greoaie şi durează peste 30 de zile. Trebuie să menţionăm că numărului 

“străinilor” care doresc să lucreze în România este limitat prin Hotărâre de Guvern, pentru 

anul 2014 acordându-se un număr de 5500 de autorizaţii de muncă. De asemenea, 

imigranţii se confruntă cu probelem privind drepturile sociale, asigurările de sănătate şi 

accesul la educaţie.  

  

6. CONCLUZII 

 

Relaţia dintre migraţie şi inovare poate fi edificată prin efectele migraţiei asupra 

individului, statului gazdă şi statului de origine. Studiile realizate evidenţiază o contribuţie 

evidentă a migranţilor, în special, a celor cu înaltă calificare la inovare şi la creşterea 

economică a statelor în care aceştia se integrează. Contribuţia imigranţilor este constatată 

într-o proporţie mai redusă şi la nivelul statelor de origine.  

Migraţia este şi va rămâne fenomenul care contribuie semnificativ la dezvoltarea 

cercetării şi inovării. Transferul de tehnologie şi informaţii, schimbul de tradiţii şi 

obiceiuri, contribuţia la dezvoltarea turismului şi comerţului internaţional, dobândirea de 

aptitudini şi competenţe antreprenoriale, contribuţia la diversificarea produselor şi 

serviciilor constituie argumente în acest sens. 

Dată fiind contribuţia dovedită a tinerilor cu înaltă calificare la inovare, la nivelul 

Uniunii Europene s-a stabilit ca obiectiv fundamental atragerea şi menţinerea acestora pe 

teritoriile statelor membre. România la rândul său, în calitate de stat membru al Uniunii a 

realizat două strategii care ar fi trebuit puse în corelaţie şi implementate prin acţiuni care 

să sprijine în mod real domeniul cercetării, dezvoltării şi inovării în corelaţie cu atragerea 

tinerilor cercetători în proiecte interne. Dar alocarea unui procent scăzut din PIB, lipsa 

unor acţiuni concrete şi coerente pentru atragerea de cercetători şi a altor categorii de 

tineri cu înaltă calificare din străinătate, precum şi incapacitatea statului de a crea un cadru 

de manifestare pentru tineri, ne determină să fim sceptici în ceea ce priveşte dezvoltarea 

domeniului cercetare-dezvoltare şi inovare în România. Astfel, aceasta va rămâne cel 

http://www.cnred.edu.ro/#Activitati
http://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/ro/procedura_%20de_recunoastere%20.php
http://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/ro/procedura_%20de_recunoastere%20.php
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puţin în perioada următoare doar un stat de tranziţie şi nicidecum un stat a cărui creştere 

economică poate avea la bază cercetarea-dezvoltarea şi inovarea. 
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