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In this study, Data Envelopment Analysis is used to measure relative academic efficiencies of the research staff of 
scientific-practical institutes of agronomic profile. Input and output criteria are determined and measured utilizing the 
academic personnel performance measurement scheme of the laboratories in the fourth scientific-practical institutes of 
agronomic profile. Twelve inputs and two outputs, which strongly influence the efficiency of the academic laboratories, 
were selected. The second objective is to rank the academic laboratories according to their performance efficiencies. 
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Introducere  
Cercetarea, inovarea şi dezvoltarea ameliorează condiţiile de viaţă şi de muncă ale cetăţenilor, 

îmbunătăţesc competitivitatea unei societăţi, stimulează creşterea economică şi creează locuri de muncă. 
Calitatea vieţii creşte datorită aportului cercetării şi inovării, practic, în toate domeniile esenţiale ale 
economiei şi, în special, asistenţa medicală, agricultură, sistemul financiar-bancar, tehnologiile informa-
ţionale, infrastructura şi dezvoltarea numeroaselor produse şi/sau servicii noi, cât mai competitive. 

Una din componentele esenţiale ale unei economii este atribuită cercetării, inovării şi de dezvoltare, care 
contribuie semnificativ la dezvoltarea şi creşterea economică a unei ţări prin intermediul formării şi furnizării 
unei cantităţi necesare de produse şi/sau servicii noi cu un grad înalt al calităţii din diferite domenii.  

Prin urmare, este necesară efectuarea unei evaluări cât mai complexă a performanţei academice a 
instituţiilor ştiinţifico-practice cu profil agronomic din Republica Moldova pentru a identifica dacă sunt 
valorificate eficient şi util toate cheltuielile destinate activităţilor de cercetare, inovare şi dezvoltare. Cu atât 
mai mult, este necesară identificarea acelor standarde optime de performanţă, prin intermediul cărora 
instituţiile ştiinţifico-practice cu profil agronomic ar putea valorifica cât mai eficient raportul dintre 
totalitatea resurselor existente sub orice formă de intrări şi ieşiri. 

Scopul de bază al cercetării ştiinţifice. Necesitatea evaluării performanţei personalului de cercetare, 
din cadrul instituţiilor ştiinţifico-practice cu profil agronomic, creează premise necesare realizării unei 
concordanţe dintre cerinţele impuse postului ocupat cu calităţile şi aptitudinile profesionale ale celui care 
este evaluat, totodată, este necesar să fie asigurat un sistem motivaţional cât mai eficient pentru a ridica 
nivelul performanţei individuale. În baza acestor evaluări a performanţei profesionale periodice, se urmăreşte 
determinarea unor componente generale pentru a stabili mărimea salariilor şi/sau premiilor în funcţie de 
performanţa individuală obţinută a cercetătorului ştiinţific într-o perioadă de timp. 

Performanţa individuală reprezintă nivelul rezultatelor obţinute de către personalul de cercetare 
(cercetător ştiinţific stagiar, cercetător ştiinţific, cercetător ştiinţific superior, cercetător ştiinţific coordonator 
şi cercetător ştiinţific principal), atât sub aspect cantitativ, cât şi calitativ în baza îndeplinirii şi executării 
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sarcinilor stabilite. Evaluarea performanţei individuale a personalului de cercetare reprezintă procesul de 
măsurare şi apreciere a gradului atins de nivelul performanţei în raport cu obligaţiile înaintate, conform 
acordului de muncă individual şi criteriilor de evaluare stabilite. 

Evaluarea personalului de cercetare se face în baza următoarelor domenii de activitate: cercetarea 
ştiinţifică, didactico-metodică şi impactul personalul de cercetare asupra dezvoltării instituţiei ştiinţifico-
practice, unde îşi desfăşoară activitatea academică. 

Analiza critică a problemei abordate. În ultimii ani, mai multe studii au fost efectuate pentru a 
determina performanţa academică şi eficienţa ei în cadrul instituţiilor de învăţământ superior şi de cercetare, 
folosind metoda analizei anvelopării datelor. Dacă ar fi să evidenţiem importanţa implementării analizei 
anvelopării datelor, atunci observăm că, în majoritatea cazurilor, studiile se efectuează pe două segmente, 
primul fiind, la nivelul de performanţă academică a instituţiei de învăţământ superior şi de cercetare, cât şi al 
doilea segment, fiind la nivelul departamentelor şi/sau laboratoarelor din cadrul acestor instituţii. Printre 
primele cercetări, în care a fost aplicată metoda analizei anvelopării datelor, este studiul cercetătorilor Abbott 
şi alţii., în anul 2003, studiul fiind efectuat în baza datelor privind performanţa academică a universităţilor 
din Australia. [1, p. 89-97] Mai târziu, cercetătorul indian Tyagi P. a efectuat un studiu privind determinarea 
performanţei şi modificarea ei în dinamică a instituţiilor de învăţământ superior şi de cercetare din India. [8, 
p. 540-548] 

Totodată, metoda analizei anvelopării datelor, a fost aplicată pe scară largă pentru diverse industrii: 
cum ar fi cea de îngrijirea sănătăţii, transport şi multe alte industrii şi organizaţii.  

Obiectivul de bază al cercetării respective este identificarea şi aprecierea nivelului de performanţă 
academică a personalului de cercetare din cadrul instituţiilor ştiinţifico-practice cu profil agronomic din 
Republica Moldova. Eşantionul dat a constituit 196 de cercetători ştiinţifici din cadrul celor patru instituţii 
ştiinţifico-practice cu profil agronomic, redate în tabelul 1. 

Tabelul 1  
Eşantionul analizat 

Nr. 
crt. Instituţia ştiinţifico-practică cu profil agronomic Numărul cercetătorilor 

ştiinţifici 

1 Institutul Ştiinţifico-practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare. 
mun. Chişinău 115 

2 Institutul Ştiinţifico-practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină 
Veterinară. r-nul. Anenii Noi, s. Maximovca 16 

3 Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”. r-nul. Criuleni, s. Porumbeni 31 

4 Institutul de Cercetări pentru culturile de câmp „Selecţia”. mun. Bălţi 34 
 

Perioada de analiză a constituit anii 2009-2015. Datele statistice au fost colectate în baza „Rapoartelor 
privind Activitatea Ştiinţifică şi Inovaţională” a acestor patru instituţii ştiinţifico-practice cu profil 
agronomic. Prelucrarea matematică a datelor primare a fost efectuată cu suportul versiunii 2.1. a aplicaţiei 
prin intermediul metodei analizei anvelopării datelor, elaborată de Tim Coelli. [2] Sunt două tipuri de 
programare liniară pentru evaluarea performanţei unităţilor decizionale. Prima metodă este elaborată de 
Banker, Chames şi Cooper, în anul 1984, care răspunde explicit la întrebarea ce resurse trebuie utilizate 
pentru a obţine o prioritate în competiţie, iar a doua metodă de programare liniară este elaborată de Chames, 
Cooper and Rhodes (CCR), în anul 1978, care defineşte relaţia între performanţă şi variabilele privind 
Intrările şi Ieşirile. Luând în considerare că datele primare utilizate în evaluare sunt categoriale (obţinute 
conform scării Likert), studiul nostru s-a axat pe metoda elaborată de Banker, Chames şi Cooper (BCC) de 
evaluare a performanţei academice a personalului de cercetare. [3] 

Eficienţa obiectului supus evaluării poate fi definită ca raportul dintre suma ponderată a ieşirilor la 
suma intrărilor aşa cum se arată în ecuaţia de mai jos: 

𝜃0 (𝑢, 𝑣) =  �  𝑢𝑟  𝑦𝑟0
𝑟

/  �  𝑣𝑖  𝑥𝑖0
𝑟

  

Unde:  
𝜃0 : Eficienţa relativă a obiectului evaluat 
𝑢𝑟: Cota factorilor rezultativi, r = 1…3. 
𝑣𝑖: Cota factorilor cauzali, i = 1…12 
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Respectiv obţinem: 
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� 𝑦𝑟𝑗 𝜆𝑗 − 𝑠𝑟+ = 𝑦𝑟0 
12

𝑗=1
 

𝜆𝑗 ≥ 0, 𝑗 = 1 … 12 
 

Iar pentru modelul BCC, se adaugă constrângerea �  𝜆𝑖 = 1 
12

𝑖=1
 

Unde:  
𝑠𝑖−  și 𝑠𝑟+: reprezintă variabilele utilizate pentru convertirea inegalităţilor în ecuaţiile echivalente şi au 

un rezultat ε > 0, şi, totodată, este un element arhimedian definit să fie mai mic decât oricare 
număr real pozitiv. 

𝜆𝑗: exprimă vectorul factorilor de intensitate, care definesc ipotetic unitatea deciziilor luate cu care va 
fi comparat unitatea deciziilor luate anterior  

θ: denotă măsura radială (reducerea de intrări), care măsoară eficienţa tehnică. [4, p. 653-664] 
Eficienţa unei unităţi de luare a deciziilor este măsurată relativ cu toate celelalte unităţi de luare a 

deciziilor cu condiţia că abaterile unităţilor de luare a deciziilor ineficiente trebuie să fie sub frontiera 
eficientă şi să se obţină măsuri de eficienţă relativă. 

Conţinutul cercetării date a fost sistematizată cu ajutorul a două componente de bază grupate pe 
vertical şi orizontal. În cadrul prelucrării datelor primare, s-a identificat sistematizarea respectivă. [5, p. 173-
189, 6, p. 385-397] 

Modelul utilizat pentru evaluarea performanţei academice presupune, în calitate de factori rezultativi, 
variabilele:  

Y1 exprimă gradul ştiinţific sau lipsa acestuia de către cercetătorul ştiinţific la momentul evaluării 
(fără grad ştiinţific – 1, doctor în ştiinţe – 2 şi doctor habilitat în ştiinţe – 3); 

Y2 − funcţia ştiinţifică deţinută de către cercetător la momentul evaluării (cercetător ştiinţific stagiar – 
1, cercetător ştiinţific – 2, cercetător ştiinţific superior – 3, cercetător ştiinţific coordonator – 4 şi 
cercetător ştiinţific principal – 5). 

În calitate de factori cauzali (variabilele input), au fost utilizaţi: 
X1 indică numărul de participări cu teze, comunicări la conferinţe (simpozioane), ştiinţifice 

republicane şi internaţionale; 
X2 − numărul de publicaţii internaţionale (alte articole); 
X3 − numărul de publicaţii naţionale (articole din reviste, categoria A,B,C; şi din alte reviste şi 

culegeri) şi ((numărul de brevete de invenţii)); 
X4 − numărul de publicaţii (monografii, manuale) republicane şi internaţionale; 
X5 − numărul de publicaţii ((lucrări didactice, capitole (culegeri, note de curs ) în monografii şi 

culegeri)) republicane şi internaţionale); 
X6 − numărul de participări în cadrul proiectelor internaţionale şi naţionale în calitate de conducător; 
X7 − numărul de participări în cadrul proiectelor internaţionale şi naţionale ca membru; 
X8 − perioada de studii în doctorantură; 
X9 − vârsta deplină la obţinerea gradului ştiinţific de doctor; 
X10 − promovarea realizărilor ştiinţifice în mass-media şi articole de popularizare a ştiinţei în ziare, 

reviste etc.; 
X11 − participări la manifestări ştiinţifice, expoziţii, work-shopu-ri, târguri, mese rotunde 1; 
X 12 − datele privind deplasările şi stagiaturile cercetătorilor din cadrul instituţiei, unde îşi desfăşoară 

activitatea de bază. 
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Tabelul 2 
Rezultatele evaluării cercetătorilor ştiinţifici conform metodei analizei anvelopării datelor 

Numărul de ordine a cercetătorului ştiinţific Performanţa academică 

1 0.836 

2 1.000 

3 0.829 

4 0.836 

5 0.714 

6 0.667 

7 0.917 

8 1.000 

9 0.857 

10 1.000 

… … 

Media 0.827 
 

În urma evaluării performanţei academice a personalului de cercetare, conform datelor primare, care 
includ două variabile output (Y 1 şi Y 2) şi douăsprezece variabile input (X 1 … X 12 ) prin opţiunea 
variabilelor eficiente, după modelul la scară şi metoda analizei anvelopării datelor am obţinut scorul 
performanţei academice a cercetătorilor ştiinţifici. În tabelul 2, rezultatele obţinute sunt prezentate pentru 
fiecare cercetător ştiinţific, care se încadrează în scorul de la zero până la unu. Valoarea maximală unu 
presupune că competitorul este amplasat pe frontiera anvelopării datelor şi este un scor cu care se compară 
performanţele inferioare. [7, p. 301-325] 

Din numărul total de cercetători ştiinţifici din cadrul instituţiilor ştiinţifico-practice cu profil 
agronomic, 104 cercetători ştiinţifici nu deţin grad ştiinţific, 69 de cercetători ştiinţifici deţin gradul ştiinţific 
de doctor, iar 23 de cercetători ştiinţifici – gradul de doctor habilitat. Efectuând o analiză a nivelului de 
performanţă academică a personalului de cercetare din cadrul celor patru instituţii ştiinţifico-practice cu 
profil agronomic, constatăm că cel mai înalt nivel al performanţei academice este deţinută de către 
personalul de cercetare, care deţin gradul de doctor habilitat în ştiinţe cu un rating de 0,884. După cum 
observăm din figura 1, performanţa academică a personalului de cercetare din cadrul instituţiilor ştiinţifico-
practice cu profil agronomic, care deţin gradul ştiinţific de doctor habilitat depăşeşte cu 0,057 unităţi, în 
comparaţie cu media pe instituţii. 

 
 

Figura 1. Ponderea performanţei academice a cercetătorilor ştiinţifici  
din cadrul instituţiilor ştiinţifico-practice cu profil agronomic, conform repartizării  
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Poziţia următoare este deţinută de către personalul de cercetare, ce deţin gradul ştiinţific de doctor, cu 
ratingul de 0,810. Totodată, această categorie de cercetători ştiinţifici au o performanţă academică mai joasă 
cu 0,017 unităţi, în comparaţie cu media pe instituţii. Şi poziţia a treia este deţinută de către personalul de 
cercetare care nu deţin gradul ştiinţific cu un rating de 0,754, ceea ce este un rezultat cu 0,073 unităţi, în 
comparaţie cu media pe instituţii.  

Tabelul 3  
Exemplu de determinare a performanţei academice a cercetătorului ştiinţific  

care este în componenţa laboratorului „Pepinierit şi tehnologii moderne viti-vinicole”, din cadrul 
Institutului ştiinţifico-practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare din municipiul Chişinău 

(Codificat cu cifrul 1020009) 

Rezultatele cercetătorului ştiinţific: 1020009 
Eficienţa tehnică = 0.714 
REZULTATELE OBŢINUTE: 

1 2 3 4 5 

Variabile Valoarea 
iniţială 

Valoarea 
supra- 

estimată 

Valoarea 
sub 

estimată 

Valoarea 
finală 

Grad ştiinţific 1 1,000 0,400 0,000 1,400 
Funcţia ştiinţifică 2 2,000 0,800 0,000 2,800 
Numărul de participări cu teze, comunicări la 
conferinţe (simpozioane), ştiinţifice republicane 
şi internaţionale 

1 1,000 0,000 -0,400 0,600 

Numărul de publicaţii internaţionale (alte 
articole) 2 1,000 0,000 -0,400 0,600 

Numărul de publicaţii naţionale (articole din 
reviste, Categoria A,B,C; şi din alte reviste şi 
culegeri ) şi ((numărul de brevete de invenţii)) 

3 1,000 0,000 -0,400 0,600 

Numărul de publicaţii (Monografii, manuale) 
republicane şi internaţionale 4 1,000 0,000 -0,400 0,600 

Numărul de publicaţii ((Lucrări didactice, 
capitole (culegeri, note de curs ) în monografii şi 
culegeri)) republicane şi internaţionale 

5 1,000 0,000 -0,400 0,600 

Numărul de participări în cadrul proiectelor 
internaţionale şi naţionale ca conducător 6 1,000 0,000 -0,400 0,600 

Numărul de participări în cadrul proiectelor 
internaţionale şi naţionale ca membru 7 1,000 0,000 -0,400 0,600 

Perioada de studii în doctorantură 8 5,000 0,000 -4,000 1,000 
Vârsta deplină la obţinerea gradului ştiinţific de 
doctor 9 1,000 0,000 0,000 1,000 

Promovarea realizărilor ştiinţifice în mass-media 
şi articole de popularizare a ştiinţei în ziare, 
reviste etc. 

10 1,000 0,000 -0,400 0,600 

Participări la manifestări ştiinţifice, expoziţii, 
work-shop-uri, târguri, mese rotunde 11 1,000 0,000 -0,400 0,600 

Datele privind deplasările şi stagiarele 
cercetătorilor din cadrul instituţiei unde îşi 
desfăşoară activitatea de bază 

12 1,000 0,000 -0,400 0,600 

COTA-PARTE 
Echivalent Nivelul de performanţă 
68  0,200 
167  0,400 
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Din analiza Figurii 1, putem constata că întâietatea în clasament aparţine cercetătorilor ştiinţifici cu 
gradul ştiinţific de doctor habilitat, motivând prin faptul că deţin un bagaj enorm al unei experienţe vaste 
acumulate pe toată durata anilor de cercetare, inovare şi dezvoltare.  

Scorul eficienţei tehnice este determinat printr-o metodă a funcţiilor distanţa faţă de frontieră. În 
cadrul Tabelului 3, pentru cercetătorul ştiinţific cu cifrul 1020009, este prezentată tehnica de evaluare a 
performanţei individuale a cercetătorului ştiinţific respectiv utilizând raporturile dintre valoarea iniţială, 
valoarea finală şi deplasarea factorului. De asemenea, este prezentat cele mai performant cercetător ştiinţific 
în comparaţie cu cercetătorul ştiinţific evaluat şi respectiv cota parte în performanţă.  

Cercetătorul ştiinţific analizat a obţinut o performanţă academică cu scorul de 0,714 pe durata 
perioadei 2009-2015, prin intermediul variabilelor expuse pe orizontală şi verticală din cadrul tabelului sus-
menţionat. Pe verticală, factorii care exprimă conţinutul activităţilor academice obţinute de către cercetătorul 
ştiinţific cu cifrul 1020009, în special, reprezintă datele ce ţin de Intrările şi Ieşirile academice. Pe orizontală, 
factorul 2, reprezintă valorile iniţiale care au influenţat direct la obţinerea acestui scor de 0,800, a 
cercetătorului ştiinţific sus-nominalizat. Factorul 3, este dedicată datelor care reflectă dinamica radială a 
rezultatelor academice, dacă datele au un rezultat cu factor negativ sau ≥ cu zero, respectiv indicatorul dat 
are rezerve, în comparaţie cu minimumuri necesare pentru a atinge o performanţă academică, cercetătorul 
ştiinţific cu cifrul 1020009, la capitolul dat, are rezerve minimale, practic, egale cu zero, referitoare la toate 
outputurile indicate, respectiv 1-12. Dacă ar fi să analizăm importanţa datelor privind factorul 4, care are o 
semnificaţie privind rezerva minimală academică, atunci constatăm că cea mai mare rezervă minimală 
academică este atribuită outputului cu numărul 8, respectiv rezerva reprezintă 4,000 unităţi, iar outputurile cu 
numerele 1-7 şi 10-12, conţin rezerva de 0,400 unităţi la capitolul sporirii performanţei academice.  

Studiul evaluării performanţei academice a personalului de cercetare, din cadrul celor patru instituţii 
ştiinţifico-practic cu profil agronomic din Republica Moldova, are ca rezultat scorul activităţii de cercetare, 
inovare şi dezvoltare. Modelul utilizat prezintă media ponderată a scorului 0,827 şi repartizează personalul 
de cercetare şi laboratoarele ştiinţifice, în comparaţie cu această medie. De asemenea, este posibilă efec-
tuarea comparaţiei individuale a fiecărui cercetător ştiinţific cu cercetător ştiinţific din eşantion (exemplu, 
asemenea comparaţie este expusă în cadrul tabelului 3). Această tehnică de evaluare a performanţei 
academice are avantajul preciziei înalte şi este independentă de unitatea de măsură.  

Concluzii 
Aceasta cercetare s-a bazat pe folosirea şi prelucrarea datelor statistice a cercetătorilor ştiinţifici, care 

activează în cadrul celor patru instituţii ştiinţifico-practice cu profil agronomic din Republica Moldova, prin 
intermediul metodei analizei anvelopării datelor, s-a determinat nivelul şi scorul performanţei academice la 
nivel individual al cercetătorilor ştiinţifici, cât şi la nivel operaţional al laboratoarelor din componenţa celor 
patru instituţii sus-menţionate. Perioada de evaluare a fost începând cu anul 2009, până în anul 2015 inclusiv. 
Doi factori principali, care au reprezentat elementele de intrare a cercetării date, au fost selectaţi în baza 
deţinerii gradului ştiinţific şi funcţiilor ştiinţifice ale cercetătorilor analizaţi. Iar sub formă de factori 
rezultativi au fost selectate cele douăsprezece variabile, care, nemijlocit, exprimă rezultatele academice 
obţinute de fiecare cercetător ştiinţific în parte.  

Faptul că există diferenţe între scorurile determinate prin intermediul rezultatelor analizate de către 
laboratoare şi cercetători ştiinţifici, managementul instituţional al celor patru instituţii ştiinţifico-practice cu 
profil agronomic, ar trebui să impună alocarea de cantităţi diferite şi/sau separate de resurse financiare ale 
celor laboratoare şi cercetători ştiinţifici în parte, care reuşesc să obţină o performanţă academică înaltă. 

Mulţumiri 
Acest articol ştiinţific a fost elaborat cu suportul financiar al proiectului „Dezvoltarea durabilă a spaţiului 

rural al Republicii Moldova în perspectiva integrării în Uniunea Europeană”, cu cifrul 15.817.05.31A. pe anii 
2015-2018.  
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