


Sistemul de indicatori în domeniul
“Cercetare. Tehnologie. Inovare”

Prof. univ. dr. Nicoleta Corbu, SNSPA





DELIMITAREA DOMENIILOR

1. Cercetarea-dezvoltarea

2. Tehnologie și dezvoltare economică

3. Societatea digitală



PROVOCARI IN ELABORAREA INDICATORILOR

1. Multitudinea de tematici aferente domeniului;

2. Alinierea indicatorilor românești la sistemele europene și 

internaționale;

3. Lipsa de coerență/continuitate în măsurarea unor aspecte (unele 

apar doar în unele cercetări sau rapoarte);

4. Provocări digitale în utilizarea bazelor de date.

5. Dificultăți în standardizarea datelor



CRITERII DE SELECTIE A INDICATORILOR

1. Validitatea 

2. Relevanța raportată la dimensiunile domeniului

3. Relevanța raportată la starea de sănătate a națiunii (orientarea
spre dezvoltare)

4. Nivelul de măsurare

5. Standardizarea 

6. Disponibilitatea datelor



SISTEMUL DE INDICATORI – Cercetare-dezvoltare

1. Cheltuieli publice cu cercetarea-dezvoltarea (% din PIB) 

2. Structura cheltuielilor de cercetare-dezvoltare

3. Număr cercetători cu normă întreagă în sectorul CDI, pe medii (public/privat)

4. Numărul absolvenţilor de doctorat (ISCED6) la 1000 locuitori cu vârsta de 25-34 ani

5. Pondere articole în jurnale științifice (procent din totalul la nivel global/la 1 milion
locuitori), pe domenii

6. Aplicații pentru înregistrarea de mărci – trademarks (procent din total la niv global)

7. Scorul agregat al inovării (Innovation Index)



SISTEMUL DE INDICATORI – Tehnologie si dezvoltare economica

8. Fonduri de investiții cu capital de risc

9. Personal angajat în sectoarele knowledge-intensive (procent din total angajați)

10. Număr parcuri tehnologice și incubatoare de afaceri

11. Cifra de afaceri din inovare ca % din cifra totală de afaceri, pe sectoare 

economice

12. Întreprinderi inovatoare, % din total

13. Exportul total de produse high-tech (procent din total exporturi de produse 
manufacturate)

14. Contribuția sectorului ICT la PIB



SISTEMUL DE INDICATORI – Societatea digitala (I)

15. Pătrunderea internetului în gospodării Nivelul competențelor digitale ale 
indivizilor

16. Ponderea populaţiei în vârstă de 25-64 ani care utilizează regulat Internetul

17. Nivelul competențelor digitale ale indivizilor

18. Ponderea persoanelor care au accesat mobil internetul

19. Ponderea persoanelor care au folosit serviciul de mail în ultimele trei luni

20. Ponderea persoanelor care au căutat informații despre bunuri și servicii (dupa
mediul de rezidență)



SISTEMUL DE INDICATORI – Societatea digitala (II)

21. Ponderea persoanelor care au folosit telefonia prin internet (după mediul de 

rezidenta)

22. Ponderea persoanelor care au participat la rețele sociale online 

23. Ponderea persoanelor care au cumpărat prin internet (% pe an calendaristic)

24. Întreprinderi care vând online (cel puțin 1% din cifra de afaceri)

25. Întreprinderi care au un website (% total)



Număr absolvenți de doctorat la 10.000 de locuitori





Ponderea cercetătorilor în populația activă (%, 2014)





Cifra de afaceri din inovare ca % din total
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