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Abstract 

In the last decade, due to the global financial crisis, the funding system of the research sector across the world has 

known major structural changes by introducing new financing methods and platforms. This paper presents some 

modern means of financing research-development and innovation, which are the elements of the capital market. The 

aim of the research is to study and analyse: Venture Capital, Crowdfunding and Business Angels as opportunities to 

finance the scientific activities from Republic of Moldova.  
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Activitatea ştiinţifică se referă la producerea de noi cunoştinţe prin cercetare, dezvoltare şi 
inovare, care pot fi realizate atât de organizaţiile din domeniul cercetării inovării care includ 
persoanele juridice cu orice tip de proprietate şi formă juridică de organizare, precum instituţii 
publice şi agenţii economici, cât şi de persoane fizice ce desfăşoară pe teritoriul Republicii Moldova 
activităţi în domeniile cercetării şi inovării. [5]  

După criza financiară internaţională din anii 2008-2009, diversificarea metodelor de finanţare 
ale sectorului de cercetare, a devenit o prioritate. Finanţarea ştiinţei a cunoscut modificări esenţiale, 
care au contribuit la apariţia unor metode alternative de finanţare prin utilizarea de instrumente ale 
pieţei de capital. 

Finanţarea prin Capital Venture este parte al programului cadru (FP) al Uniunii Europene 
privind procesul de integrare ulterioară a pieţelor de capital ale UE. [6]   

Fond venture (cu capital de risc) este un fond constituit din contribuţiile investitorilor mari, 
care reprezintă o importantă sursă de finanţare pentru întreprinderile mici şi mijlocii cu perspective 
mari de creştere, dar fără capital financiar. Investitorii individuali pot cumpăra instrumente 
financiare din emisiunile companiilor, care furnizează capital de risc sau care pot investi în 
fondurile de investiţii specializate în acest domeniu.[4] 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. [2] 

La nivel european, investiţiile în capital de risc sunt în continuă dezvoltare. Volumul finanţării 
venture în Europa în trimestrul 4 al anului 2017, conform raportului companiei KPMG din 2018 [3], 
este în ascensiune, numai în trimestrul 4 al anului 2017 fondurile venture au crescut aproximativ de 
2 ori, depăşind 6 miliarde USD comparativ cu trimestrul 4 al anului 2013. Numărul maximal al 
tranzacţiilor încheiate a fost în anul 2015, dintre care cele mai multe au fost finanţări ale stadiilor 
seed şi start-up.  
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Crowdfunding este un mod de finanţare a unor proiecte folosind resurse on-line (forumuri, 

platforme de socializare etc.), care substituie sistemul clasic de donaţie cu o metodologie de tip 

recompensă.  Iniţiatorii proiectului lansat creează o reţea ai cărei membri oferă bani în schimbul 

serviciilor sau produselor generate de proiect. [4] Conform raportului Comisiei Europene privind 

finanţările crowdfunding [1], în Europa sunt 232 de platforme destinate proiectelor ştiinţifice. Lideri 

la acest compartiment remarcăm Marea Britanie care are 48 de platforme, urmată de Franţa (cu 45 

de platforme) şi Germania (cu 30 de platforme).  

În Republica Moldova există deocamdată doar o singură platformă şi anume: GUVERN24 

[7], care a fost lansată la 22.12.2015, sursele financiare sunt exclusiv donaţii personale şi din 

redistribuirea a 2% din impozitul pe venit. Actualmente pe platformă sunt înregistrate 435 de 

proiecte şi colectate aproximativ 641 mii euro. Cele mai multe mijloace financiare au fost colectate 

pentru caritate 261,7 mii euro şi constricţie-renovare – 156,2 mii euro. Pentru medicină sunt 

colectate mijloace băneşti în sumă de 110,3 mii euro. 

Business Angels sunt persoane fizice şi juridice care investesc propriul capital în dezvoltarea 

unei afaceri, având ca scop achiziţionarea sau subscrierea de acţiuni sau de părţi ale capitalului 

social al întreprinderii asistate. [4] La nivel european, în ultimii 5 ani, au activat în medie 29 mii de 

business angels, care au tranzacţionat în anul 2017 peste 3,9 mii de investiţii cu un volum mediu de 

561 mil. euro. Din anul 2014 şi până în anul 2017, piaţa angels a crescut de aproximativ 1,5 ori sau 

cu 209,3 mil. euro. Această tendinţă de creştere se menţine şi în ultimul an, în anul 2017 faţă de 

anul 2016, finanţarea business angels a crescut cu aproximativ 19%, de la 571 mil. euro în anul 

2016 până la 679,4 mil. euro în 2017. În România există 53 de business angels, care au investit 4,7 

mil. euro. În Ucraina avem 60 business angels cu o investire de 12,9 mil. euro. 

Principalul document strategic complex ce defineşte necesitatea dezvoltării finanţării 

alternative în ţara noastră, este Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii 

(IMM) 2012-2020 [4]. Conform Raportului privind realizarea Planului de acţiuni privind 

implementarea Strategiei de dezvoltare a sectorului IMM pentru anul 2015, proiectul de lege cu 

privire la Fondurile cu capital de risc (venture) a fost elaborat de către Ministerul Economiei şi a 

fost înaintat spre avizare autorităţilor publice.  

Aprobarea unui cadru de reglementare privind finanţarea alternativă a activităţilor ştiinţifice şi 

tehnologice, pe lângă poziţionarea geografică avantajoasă a Republicii Moldova, va contribui la 

dezvoltarea unor metode moderne de finanţare precum investiţiile venture, crowdfunding şi 

business angels. 

Bunele practici aplicate la nivel european, ne arată că în ultimii 5 ani Fondurile venture au 

marcat un trend crescător, astfel valoarea acestora s-a dublat, determinând şi creşterea numărului de 

proiecte selectate pentru finanţare, ceea ce încurajează cercetarea.  Business Angels, contribuie la 

creşterea probabilităţii de obţinere a investiţiilor capital venture în fazele ulterioare de dezvoltare, 

iar  Crowdfunding-ul  ar putea contribui la rezolvarea multor probleme de interes social şi economic 

ale Republicii Moldova. 
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