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I. REPERE CONCEPTUALE ALE CERCETĂRII 

 

Actualitatea şi importanţa problemei cercetate. Societatea actuală evoluează cu o viteză 

uluitoare surprinzând prin ritmul accelerat al schimbărilor ce vizează toate aspectele existenţei 

umane. O economie dezvoltată este o economie inovaţională, care, la rândul său, se bazează pe 

inovaţii în antreprenoriat, unde obiectivul de bază este absorbția inovaţiilor, care determină 

principalele direcţii de dezvoltare a afacerii antreprenoriale. 

Cunoaşterea, invenţia, inovaţia devin cheia competiţiei şi succesului economic, adăugând o 

valoare deosebită producţiei economice prin creşterea productivităţii, dar şi prin folosirea noilor 

tehnologii şi invenţii, ceea ce a dus la apariţia unor schimbări revoluţionare în toate sectoarele şi 

pe toate pieţele. 

Creşterea competitivităţii unei întreprinderi este datorată proceselor inovaţionale din cadrul 

acesteia, la baza cărora stau cercetarea, dezvoltarea şi inovarea. Activitatea de inovare, în mare 

parte, depinde de nivelul inovaţional al întreprinderii şi de gradul de creativitate a managerului şi 

a personalului acesteia. Dacă inovaţia este considerată factorul de succes al unei afaceri 

antreprenoriale, atunci creativitatea resurselor umane reprezintă forţa motrice a procesului de 

inovare în cadrul firmei. 

Gradul de cercetare a problemei. În perioada de criză economică, inovaţia devine un 

factor determinant în dezvoltarea antreprenoriatului. În prezent, întreprinderile, pentru a rezista 

provocărilor existente, trebuie să inoveze mai mult ca oricând. Antreprenorii, care investesc în 

inovaţii, sunt acei, care vor avea de câștigat în următorii ani prin obţinerea de avantaje 

competitive. Acestea sunt realizabile doar în acel caz,când inovaţiile vor fi prezente în toate 

activităţile întreprinderii, pornind de la activitatea managerului, cu aplicarea noilor metode de 

gestiune, a noilor procese tehnologice, a noilor produse, a ambalajelor, a modalităţilor noi de 

desfacere a producţiei şi pe segmente noi de piaţă. 

Ca punct de pornire, prezenta lucrare a avut studierea noţiunilor de inovaţie, antreprenoriat 

şi afacere antreprenorială. Primul, care a recunoscut importanţa inovării în dezvoltarea 

economică, a fost Schumpeter J. A. în renumita sa lucrare Teoria dezvoltării economice(1912). 

Au continuat tratarea noţiunii de inovaţie, sub diferite aspecte, la nivel mondial: Twist B., 

Mansfield E., Santo B., Nicson F., Drucker P., Tucker R., Morozov I., Fathutdinov R., Frăsineanu 

I., Băloiu L.M. etc. În literatura de specialitate din Republica Moldova cercetările în domeniul 

inovaţilor au pornit relativ recent şi pot fi regăsite în lucrările unor autori ca Hrişcev E., Stratan 

A., Badâr I., Belostecinic Gr., Cotelnic A., Jalencu M., Leviţcaia A., Popa A., Sârbu I., Ganea V., 

Percinschi N., Duca D. etc. În ultimii 10 ani, conceptul de inovaţie este folosit tot mai frecvent în 

strategiile şi politicile naţionale, pentru a indica modernizările esenţiale în diferite domenii 
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sociale, economice, politice și ştiinţifice. Ca rezultat, s-a intensificat şi numărul tezelor de 

doctorat, în care sunt studiate anumite aspecte ale inovaţiilor.  

În ceea ce priveşte antreprenoriatul, importante studii au fost realizate de către teoreticieni 

consacraţi în domeniu precum Schumpeter J. A., Drucker P.F., Timmons J., Hisrich R. etc. Un 

aport important a fost adus de economiştii contemporani: Stevenson H., Nicolescu O., Stancu I., 

Văduva S., Asaul A., Baghiev G., precum şi cercetătorii din Republica Moldova: Aculai E., 

Bugaian L., Burlacu N., Solcan A., Iliadi Gh., Veveriţa V., Vinogradova N. şi mulţi alţii. 

În vederea înţelegerii şi argumentării rolului inovaţiilor în antreprenoriat, a apărut nevoia 

unui studiu mai amplu a aspectelor teoretice şi practice a noţiunii de antreprenoriat, afacere 

antreprenorială şi afacere inovaţională. Ca bază ştiinţifică solidă au servit lucrările unor autorilor 

străini, precum și din țară, ca Drucker P., Say J. B., Nicolescu O., Stancu I., Văduva S., Bugaian 

L., Stratan A., Jalencu M., Leviţcaia A. etc. 

În această lucrare antreprenoriatul şi inovaţiile sunt tratate ca două elemente 

complementare. Orice afacere porneşte de la o idee nouă, care necesită să fie mereu dezvoltată, ca 

să se obţină o creştere economică a acesteia şi un nivel înalt de competitivitate. Această dezvoltare 

poate fi atinsă doar prin inovare continuă. Pe de o parte, antreprenoriatul produce inovaţia 

(creează produse, servicii noi), dar, pe de altă parte, anume inovaţia face ca antreprenoriatul să 

existe şi să prospere. Pornind de la ideea de afaceri (care deja este o noutate) şi tot ce se petrece în 

cadrul acesteia, toate sunt datorate inovaţiilor. Anume inovaţia şi face să existe o diversitate atât 

de mare de afaceri antreprenoriale, care creează condiţii concurenţiale şi, respectiv, o economie de 

piaţă sănătoasă. 

Scopul cercetării constă în aprofundarea bazei teoretice privind antreprenoriatul și 

inovațiile și elaborarea recomandărilor practice privind dezvoltarea antreprenoriatului prin 

inovații, în baza întreprinderilor din industria alimentară din Regiunea de Dezvoltare Sud. 

Reieșind din scopul tezei, au fost trasate următoarele obiective:  

- aprofundarea cercetărilor ştiinţifice asupra conceptelor de antreprenoriat şi inovaţie; 

- identificarea și argumentarea rolului inovaţiilor în dezvoltarea antreprenoriatului; 

- studierea experienţei internaţionale privind susținerea și promovarea activității antreprenoriale, 

inclusiv, prin crearea şi dezvoltarea infrastructurii inovaţionale; 

- identificarea indicatorilor de evaluare a potenţialului inovaţional la nivel de întreprindere şi 

regiune; 

- analiza activității antreprenoriale în Regiunea de Dezvoltare Sud; 

- aprecierea potenţialului inovaţional şi a intensificării activităţii inovaţionale a întreprinderilor 

din industria alimentară a Regiunii de Dezvoltare Sud; 

- elaborarea unor recomandări şi propuneri practice în vederea dezvoltării antreprenoriatului prin 

inovaţii.  
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Metodologia cercetării ştiinţifice. În procesul de realizare a cercetării, au fost aplicate 

metode ştiinţifice generale precum: analiza cantitativă şi calitativă (sondajul), analiza sistemică şi 

de sinteză, metoda seriilor cronologice, metoda tabelelor şi graficelor, inducţia şi deducţia, 

compararea, principiul logicii, metode de analiză comparată.  

În calitate de suport informaţional au servit publicaţiile ştiinţifice la tema tezei, 

documentele oficiale (legi, strategii, programe), baza de date a Biroului Naţional de Statistică al 

Republicii Moldova, rapoartele publicate de Ministerul Economiei al Republicii Moldova, 

Organizaţia de Dezvoltarea a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM), Agenția de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Banca Mondială, Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare 

Economică (OCDE), Biroul de statistică al Uniunii Europene – EUROSTAT, propriile 

investigaţii, precum şi alte surse ce vizează subiectul investigat. 

Noutatea ştiinţifică a tezei rezidă în:   

- abordarea complexă a noţiunii de inovaţie şi antreprenoriat și argumentarea impactului 

inovaţiilor asupra activităţii de antreprenoriat;  

- identificarea celor mai bune practici în crearea și dezvoltarea infrastructurii inovaționale; 

- realizarea unui studiu privind potențialului inovațional al întreprinderilor din industria 

alimentară din Regiunii de Dezvoltare Sud; 

- elaborarea propunerilor privind dezvoltarea antreprenoriatului și intensificarea activităților de 

inovare în cadrul întreprinderilor din industria alimentară din Regiunea de Dezvoltare Sud; 

- elaborarea algoritmului privind crearea clusterului agro-industrial în Regiunea de Dezvoltare 

Sud. 

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în teză constă în fundamentarea științifico-

practică a importanței dezvoltării antreprenoriatului prin inovații, ceea ce a contribuit la elaborarea 

algoritmului de creare a clusterului agro-industrial, în vederea dezvoltării inovațiilor la nivel 

regional și național.   

Semnificaţia teoretică rezidă într-o abordare multilaterală a noţiunii de inovaţie şi 

demonstrarea impactului inovaţiilor asupra activităţii de antreprenoriat. Rezultatele obţinute în 

urma analizei aspectelor teoretice a noţiunii de inovaţie şi antreprenoriat pot fi utilizate pentru 

dezvoltarea aspectelor teoretice privind importanţa inovaţiilor în activitatea antreprenorială şi 

formularea de strategii şi politici la nivel local şi regional pentru dezvoltarea antreprenoriatului 

autohton. 

Valoarea aplicativă a lucrării constă în evaluarea potențialului de inovare a 

întreprinderilor din industria alimentară din Regiunea de Dezvoltare Sud, determinarea 

principalelor probleme în dezvoltarea antreprenoriatului prin inovații, precum și înaintarea unor 

propuneri privind dezvoltarea antreprenoriatului și intensificarea activităților de inovare atât în 
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cadrul întreprinderilor, cât și la nivel de regiune,prin crearea clusterului agro-industrial. Drept 

argument, în favoarea valorii aplicative a cercetării, servesc certificatele de implementare, care se 

plasează la finele tezei.  

Rezultatele științifice principale înaintate spre susținere: 

1. Aspecte teoretico – practice privind antreprenoriatul, inovația și dezvoltarea 

antreprenoriatului prin inovații.  

2. Identificarea indicatorilor de evaluare a potenţialului inovaţional la nivel de întreprindere 

şi regiune și aprecierea potenţialului inovaţional al activităţii inovaţionale a 

întreprinderilor din industria alimentară. 

3. Elaborarea propunerilor privind dezvoltarea antreprenoriatului și intensificarea activităților 

de inovare în cadrul întreprinderilor prin introducerea sistemului de management 

inovaţional și/sau asocierea forţelor de producţie în cluster. 

4. Elaborarea recomandărilor privind crearea clusterului agro-industrial în baza celor mai 

bune practici din UE în crearea și dezvoltarea acestora. 

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele ştiinţifice ale acestei lucrări au fost 

prezentate şi discutate la mai multe conferinţe ştiinţifico-practice regionale şi internaţionale. 

Rezultatele analizei potenţialului de inovare a întreprinderilor industriale, cât şi propunerile 

abordate în teză privind dezvoltarea antreprenoriatului la nivel regional, au fost înaintate Agenției 

de Dezvoltare Regională Sud, iar, la nivel de întreprindere, au fost propuse spre analiză şi 

implementare la SA „CahulPan”(ramura de panificaţie) şi SA „Fabrica de Brânzeturi din Cahul”. 

Aprobarea rezultatelor ştiinţifice. Ideile fundamentale şi rezultatele tezei au fost reflectate 

în articolele publicate în reviste naţionale (Economica, 2008, Intellectus”, 2009) şi internaţionale 

(Journal of Danubian Studies and Research, 2012, 2013, 2014, 2015, Інноваційна Економіка 

5’2015), fiind prezentate şi discutate în cadrul unor manifestări științifice organizate în ţară şi 

peste hotare: conferinţe, simpozioane ştiinţifice (Simpozionul internaţional 2006,2007,2008) şi 

mese rotunde. 

Publicaţiile la tema tezei. Rezultatele cercetării la tema tezei au fost expuse în 28 de lucrări 

științifice cu un volum de 5,65 coli de autor. 

Volumul şi structura tezei. Teza cuprinde o adnotare, lista abrevierilor, introducere, trei 

capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia constituită din 211surse şi 12 anexe. 

Lucrarea cuprinde 151 pagini de text de bază, inclusiv 52 figuri și 28 tabele. 

Cuvintele cheie: antreprenoriat, inovaţii, antreprenoriat inovaţional, potenţial inovaţional, proces 

inovaţional, proprietate intelectuală, invenţii, infrastructură inovaţională, activitate 

antreprenorială, activitate de inovare, cluster. 
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II. CONŢINUTUL TEZEI  

În cadrul primului capitol Abordări teoretico-practice privind inovaţia şi antreprenoriatul 

se conturează importanţa inovaţiilor în activitatea antreprenorială. Sunt analizate, concomitent, 

noţiunile de inovaţie, antreprenoriat, afacere antreprenorială, legăturile şi importanţa vitală 

reciprocă dintre acestea.  

Inovaţia şi antreprenoriatul sunt considerate motorul principal al dezvoltării economiei, iar 

procesul de inovare este considerat factor-cheie pentru creşterea economică. Astfel, inovaţia 

constituie implementarea ideilor creative într-o organizaţie, iar acestea, la rândul lor, vin de la 

personalul creativ. Creativitatea persoanelor şi echipelor este o condiţie necesară pentru inovare, 

deoarece Input-ul creativ este o parte esenţială a rezolvării problemelor care apar în toate fazele 

procesului de inovare[13]. 

Inovarea constituie procesul de implementare a ideilor creative într-o organizaţie. La baza 

inovării stau ideile, dar pentru a soluţiona toate problemele, care pot apărea în procesul de 

inovare, avem nevoie de creativitate. Constatăm că inovarea este un proces de transformare a 

invenţiei sau a descoperirilor, care prezintă noutate și progres într-un domeniu, în 

produse/servicii noi aplicabile în practica socială. Această finalitate este numită  inovaţie. 

 
Figura 1. Transformarea inovaţiilor, crearea unui produs nou 

Sursa:elaborat de autor 

În conformitate cu figura 1, generatorul ideilor inovatoare este creativitatea, urmată de convertirea 

ideilor în inovaţii aplicabile. 

Reieşind din cele expuse supra, conchidem că inovaţiile reprezintă rezultatul aplicării 

practice a ideilor creative, ce apar odată cu dezvoltarea progresului tehnico-ştiinţific şi în urma 

cărora apar produse noi, procese, tehnologii şi servicii. În  acest context, considerăm că inovația, 

poate fi definită ca un produs, proces nou sau metodă nouă/îmbunătățită, care are o aplicabilitate 

practică și constituie rezultatul unui proces creator de transformare a ideilor în lucruri concrete. 
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Aceste idei pot fi regăsite şi în lucrările lui Peter Drucker, care menţiona că „inovarea este 

instrumentul specific al antreprenoriatului, mijloacele prin care exploatează schimbarea ca pe o 

oportunitate pentru o afacere diferită sau pentru un nou serviciu. Inovarea creează o resursă, care 

este utilizată de către om pentru a crea o valoare economică”[14 p.30]. 

Abordările mai multor savanţi (Drucker P.F., Schumpeter J.ș.a.) cu privire la antreprenoriat 

şi inovaţii, determină rolul inovaţiilor în dezvoltarea antreprenoriatului.  

Putem menţiona că, la nivel de întreprindere,inovaţiile sunt considerate mijloc de creştere a 

veniturilor şi acapararea noilor segmente de piaţă. La nivel de ţară, inovaţiile devin motorul 

creşterii economice şi „arma” principală în lupta concurenţială la nivel mondial. 

Abordările conceptuale ale inovaţiilor, antreprenoriatului şi importanţei reciproce a acestor 

concepte ne-au permis să formulăm următoarea definiție a antreprenoriatului - un proces de 

realizare a unui şir de activităţi interdependente în vederea iniţierii, promovării şi dezvoltării 

unei afaceri bazate pe inovaţii şi care include elemente inovative, cu asumarea tuturor riscurilor 

specifice.  

Ţările dezvoltate practică mai multe modalităţi de dezvoltare a activității antreprenoriale prin 

promovarea inovaţiilor – de la susţinerea statală a inovaţiilor tehnologice şi a investiţiilor în 

infrastructură, până la aprovizionarea lor cu informaţii în domeniul marketingului şi a subsidării 

inovaţiilor la export. În lucrare sunt analizate modalităţile de creare şi dezvoltare a infrastructurii 

inovaţionale în SUA, statele membre ale Uniunii Europene, precum şi în Federaţia Rusă, Ucraina şi 

Belarus. 

Din analiza comparativă cu alte state din vecinătate în domeniul proprietăţii intelectuale 

pentru anul 2015 (tabelul 1), putem observa că Republica Moldova, în mare parte, rămâne în urma 

unor ţări CSI şi a vecinilor din UE. 

Studierea experienţei străine în crearea şi dezvoltarea infrastructurii inovaţionale prin 

diferite politici de stimulare şi promovare a activităţii de inovare în antreprenoriat, au permis 

evidențierea oportunităților privind dezvoltarea antreprenoriatului prin inovații în Republica 

Moldova. 

Tabelul 1.Aplicările birourilor naţionale de proprietate intelectuală în anul 2015 

 Indicatori 

Ţări 
PIB

1 

(mld. $) 

Brevete Modele utile
2 

Mărci 

comerciale 

Modele 

industriale 

Belarus 158,12 1967 465 3327 155 

Republica 

Moldova 

16,85 98 171 1994 141 

România 395,17 1229 64 27300 2089 

Federaţia Rusă 3498,42 33786 11672 51983 3215 

Ucraina 319,18 2878 8683 28144 2747 
1
Produsul Intern Brut (miliarde dolari) (Constant 2011, US $) 

2
Modele utile(aplicații): rezidenți + înstrăinate 

Sursa: Elabora de autor în baza [16] 
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Capitolul 2, Antreprenoriatul și mediul inovaţional,include descrierea mediului inovațional 

și a principalelor elemente ale infrastructurii, care contribuie la dezvoltarea antreprenoriatului. 

Diferenţierea activităţii antreprenoriale din diferite regiuni ale unei ţări poate fi explicată prin 

impactul diferenţiat al anumitor factori socio-culturali. Astfel, putem evidenţia factori din macro- 

şi micro-mediu ce influențează activitatea antreprenoriatului (figura 2). Factorii microeconomici 

constituie cei care, în mare parte, depind de întreprinzător, manager și factorii mediului intern al 

organizaţiei.  

Macromediu  Micromediu 

• Evoluţia generală a economiei unei țări 

• Nivelul ratei inflaţiei 

• Rata dobânzii 

• Accesul la capital (existența unor 

programe de finanțare a afacerii) 

• Reglementările guvernamentale 

 

 • Competenţa antreprenorială 

• Controlul financiar adecvat 

• Controlul stocurilor 

• Planificarea efectivă 

• Amplasarea (pentru unele afaceri aceasta este 

factorul determinant) 

• Activitatea de marketing. Vânzările - succesul 

afacerii  

• Factorul uman 

• Evidenţa financiar-contabilă 

• Atitudinea 

• Frauda şi dezastrul (multe firme suferă eşecuri 

datorită fraudei şi dezastrelor)  

Figura 2. Factorii ce influenţează activitatea antreprenorială 

Sursa: elaborat de autor după [37, p.17] 

Factorii macroeconomici (mediul extern al organizaţiei)  nu depind de întreprinzător şi 

asupra lor nu se poate acţiona. Aceştia pot fi organizaţi în trei grupe: 

1. Gradul diversificării împrejurărilor din societate (mediul de dezvoltare dinamic, periculos sau 

nu şi complex); 

2. Experienţa de viaţă a indivizilor ce compun societatea (familia, antrenarea în afaceri, modele 

sociale şi experienţa profesională); 

3. Infrastructura care caracterizează societatea (nivelul de educaţie, resursele financiare 

disponibile, cadrul juridic şi legal, situaţia politică, infrastructura tehnico-materială) [15, pp. 106-

110].  

Formarea sistemului de infrastructură inovaţională prevede crearea și dezvoltarea obiectelor 

infrastructurii. Intensificarea unei colaborări mai bune între participanţii la inovare, formarea 

zonelor inovaţional-active, crearea unui sistem de susţinere informaţională(inclusiv dezvoltarea 

firmelor de consulting) vor contribui la o dezvoltare mai bună a întreprinderilor inovatoare. 

Eficienţa activităţii inovaţionale este determinată de infrastructura inovaţională. Prin 

urmare, infrastructura inovaţională este o componentă de bază a economiei de inovare și a 

potenţialului inovaţional naţional. Ea, de asemenea, este principalul instrument și mecanism al 

unei economii inovatoare, capabilei să ridice economia ţării la un nivel înalt de dezvoltare. 



10 
 

Analiza practicii internaţionale ne confirmă că unul din obiectivele de bază ale politicii 

inovaţionale la nivel de stat ar trebui să fie asigurarea şi susţinerea iniţiativei tuturor 

participanţilor la dezvoltarea progresului tehnico-ştiinţific. 

Dinamica inovaţională a întreprinderilor este determinată, în mare parte, de potenţialul și 

nivelul de inovare al acestora. Potenţialul inovaţional reprezintă capacitatea economică a 

întreprinderii de a integra efectiv tehnologii noi în circuitul antreprenorial.          

 
Figura 3. Schema structurală a potenţialului inovaţional al întreprinderii 

Sursa: elaborat de autor după sursa [20, pp. 109-115] 

Această prezentare structurală a potenţialului inovaţional al unei întreprinderi şi parametrii 

de apreciere a acestuia (prezentaţi în lucrare) asigură o analiză complexă și profundă a importanţei 

elementelor la crearea potenţialului inovaţional al unei întreprinderi. 

O altă componentă importantă a succesului implementării inovaţiilor este infrastructura 

inovaţională, care trebuie să cuprindă toate elementele procesului de inovare (educaţie - activităţi 

de cercetare - producţie - consum) şi anume:infrastructura informaţională, infrastructura 

financiară, infrastructura de formare a personalului, infrastructura tehnico-materială, 

infrastructura de consulting și infrastructura de marketing [19, p. 222]. 

Modul de construire, funcţionare şi dezvoltare a infrastructurii inovaţionale la noi în ţară 

confirmă ideea că, la acest capitol, adică la  elaborarea şi perfecţionarea legislaţiei în domeniul 

inovaţiilor, există încă rezerve foarte mari. Din actele normative elaborate în ultimii ani în 

domeniul antreprenoriatului şi activităţii de inovare, precum şi în cele privind proprietatea 

intelectuală putem evidenţia mai multe probleme, care necesită să fie soluţionate, pentru a obţine 

un nivel adecvat de dezvoltare în aceste domenii (tabelul 2).Potrivit tangențelor care se constată 

între strategiile ce prevăd dezvoltarea inovativă a țării și, în special, a economiei acesteia, se 

constată că în Republica Moldova funcționează instituții/mecanisme de susținere și dezvoltare, dar 
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nu sunt unite într-un sistem unic interdependent. În acest context, statul are pârghii, dar nu le poate 

utiliza într-un sistem unic și se constată ineficiența acestora.  

Tabelul 2.Problemele generale conturate în baza Strategiilor naționale în 

domeniul inovațiilor, al proprietății intelectuale și al IMM-lor 

 

 

Domeniul  

 inovațiilor proprietății intelectuale IMM-lor 

Cadrul 

legislativ-

normativ 

 

 Activitatea inovaţională 

este susţinută insuficient 

de actualul cadru 

legislativ şi normativ 

 Lipsa mecanismelor 

eficiente de stimulare a 

muncii intelectuale și a 

activității inovative  

 Eficiența redusă a 

implementării bazei 

legislative 

Administrarea 

publică 
 Guvernare neeficientă a 

sectorului C-D, 

centralizarea excesivă a 

sistemului naţional de 

cercetare-dezvoltare. 

 Protecția insuficientă a OPI  Conlucrarea ineficientă 

între întreprinzători și 

autoritățile publice 

locale 

Cercetare, 

tehnologii şi 

inovaţii 

 Tendința slabă a 

mediului de afaceri către 

absorbția inovațiilor  

 Utilizarea ineficientă a 

potențialului PI de către 

mediul de afaceri; 

 Implicarea slabă a 

titularilor OPI în acțiunile 

de apărare a drepturilor PI. 

 Nivelul scăzut de 

elaborare și absorbție a 

inovațiilor, nivel scăzut 

de competitivitate a 

IMM-lor 

Finanțe  Repartizarea 

neadecvată a resurselor 

financiare; 

 Utilizarea neeficientă a 

resurselor financiare 

alocate ; 

 Volumul mic de 

investiţii private în 

cercetare; 

 Subfinanţarea 

transferurilor 

tehnologice; 

  Lipsa instrumentelor 

fiscale care să încurajeze 

inovaţiile. 

 Lipsa unor mecanisme de 

susținere și dezvoltare a 

pieței OPI; 

 Posibilităţile reduse ale 

statului în domeniul 

finanţării investiţiilor în 

infrastructura de inovare. 

 Capacitatea financiară 

limitată a statului pentru 

susținerea IMM-lor ; 

 Lipsa instrumentelor 

financiare de susținere a 

proiectelor inovaționale. 

Infrastructura  Infrastructura de 

inovare subdezvoltată; 

  Repartizarea 

geografică neomogenă a 

centrelor și structurilor 

de cercetare-inovare. 

 Lipsa unei infrastructuri 

eficiente de prevenire și 

combatere  a pirateriei și 

contrafacerii; 

 Dezvoltarea insuficientă a 

serviciilor de consultanţă şi 

informaţionale în domeniul 

PI. 

 Infrastructura de suport 

în afaceri subdezvoltată 

Resurse 

umane 
 Calitatea neuniformă a 

studiilor şi înrolare 

redusă în studii 

universitare 

 Nivelul scăzut al 

cunoștințelor și al culturii 

în domeniul PI 

 Nivel scăzut al culturii 

antreprenoriale și al 

formării profesionale 

Parteneriate   Subdezvoltarea 

conexiunilor 

inovaţionale 

 Gradul insuficient de 

valorificare și protecție a 

proprietății intelectuale (PI) 

 Puține parteneriate de 

afaceri  
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Domeniul  

 inovațiilor proprietății intelectuale IMM-lor 

Dezvoltarea  

regională 
 Economia polarizată 

din punct de vedere 

regional; 

• Densitate mică a 

firmelor locale. 

  Dezechilibrul 

dezvoltării sectorului 

IMM-urilor în profil 

teritorial. 

Sursa: Elaborat de autor în baza strategiilor[6], [7], [8] 

Una dintre principalele probleme ale inovaţiei, în prezent, este lipsa de relaţii eficiente între 

participanţii la procesul de inovare și anume: lipsa transparenţei informaţionale, motivaţia scăzută 

pentru elaborarea inovaţiilor, finanţarea și comercializarea acestora. 

Actualmente, creşterile Produsului intern brut din ţările dezvoltate, în mare parte, sunt 

datorate inovaţiilor şi progresului tehnico-ştiinţific. Din acest motiv, la nivel mondial, pentru 

dezvoltarea ştiinţei şi a inovaţiilor, se alocă resurse din ce în ce mai mari. 

După cum observăm din tabelul 3, ponderea cheltuielilor pentru știinţă și inovaţii din 

bugetul statului este foarte mică, dar cota din PIB, care se menţine în ultimii ani cam la același 

nivel de 0,35 – 0,36, este departe de nivelul prestabilit de către Uniunea Europeană (3% din PIB). 

Tabelul 3. Ponderea cheltuielilor pentru ştiinţă şi inovaţii din bugetul statului şi PIB 

mii lei 

Anii 

Bugetul de stat 

Produsul 

intern 

brut 

Cheltuieli 

pentru 

ştiinţă și 

inovaţii 

Ponderea 

cheltuielilor 

pentru ştiinţă si 

inovaţii din 

bugetul de stat 

(%) 

Ponderea 

cheltuielilor 

pentru 

ştiinţă și 

inovaţii din 

PIB  (%) 

Venituri Cheltuieli 

2006 10677929,9 10992204,0 44754367 168800,0 1,53 0,37 

2007 13878436,3 14234965,1 53429571 299612,9 2,15 0,56 

2008 14998604,3 15098306,6 62921545 394177,0 2,62 0,62 

2009 13099881,3 17748362,0 60429803 378260,8 2,88 0,62 

2010 15318344,9 19454519,2 71885474 339093,9 2,21 0,47 

2011 19087181,7 20354074,1 82348703 328156,5 1,61 0,40 

2012 21367269,1 22164269,1 88227753 360354,0 1,62 0,40 

2013 22507826,7 24394796,6 100510471 349922,5 1,43 0,35 

2014 27570005,1 30010942,8 112049578 388261,1 1,58 0,35 

2015 29152350,6 32724705,7 122562742 441970,9 1,35 0,36 

Sursa: elaborat de autor în baza datelor statistice BNS[3] 

Considerăm că ar trebui asigurată formarea unei astfel de infrastructuri inovaţionale, care 

să intensifice activitatea de cercetare și dezvoltare, pentru a determina orientarea acestora la 

nevoile din regiune și pentru a stabili o comunicare eficientă între participanţii la procesul de 

inovare. Susţinerea și finanţarea acestor activităţi de cercetare - dezvoltare, ar crea condiţii 

pentru elaborarea mai multor inovaţii competitive pe această piaţă.  
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Capitolul 3, Oportunități de dezvoltare a antreprenoriatului prin inovații dinRegiunea de 

Dezvoltare Sud, reprezintă o analiză a activității antreprenoriale din Regiunea de Dezvoltare Sud. 

Republica Moldova este divizată în cinci regiuni de dezvoltare: RDN, RDC, RDS, UTAG şi 

municipiul Chișinău. Din perspectivă economică, cea mai slab dezvoltată este Regiunea de 

Dezvoltare Sud. Aceasta este una preponderent agrară și, respectiv, gradul de industrializare este 

mic. Anume această regiune a fost selectată ca obiect de cercetare, pentru a distinge care sunt 

cauzele principale de frânare a afacerilor antreprenoriale, care este potenţialul inovaţional al 

întreprinderilor industriale și care ar fi soluţiile pentru antreprenoriatul din această regiune. 

Accentul în cercetare s-a pus pe ramura industriei alimentare, care este principalul consumator în 

vederea prelucrării producţiei agricole. 

Situaţia din sectorul industrial este determinată preponderent de activitatea întreprinderilor 

din industria prelucrătoare, cărora le-au revenit 84,8% din valoarea totală a producţiei în anul 

2015. Nivelul producţiei fabricate de către aceste întreprinderi a crescut cu 2,3% faţă de anul 

2014. Industria alimentară, în ansamblu, a înregistrat o descreștere a volumului de producţie, cu 

4,8 %. 

Tabelul 4. Dinamica valorii producţiei fabricate de industria prelucrătoare 

Anii 

Valoarea producţiei fabricate, mil.lei Ponderea industriei 

alimentare în raport cu 

valoarea totală a industriei 

prelucrătoare(%) 

Industria 

prelucrătoare, mil.lei 

Industria alimentară, 

mil.lei 

2006 18717,9 8226,2 49,3 

2007 21390,3 9226,2 46,3 

2008 24045,5 11781,4 49,0 

2009 18080,3 9256,7 51,2 

2010 22784,9 11737,6 51,5 

2011 28245,1 14199,7 50,2 

2012 30147,7 15587,6 51,7 

2013 31707,3 11521,5 36.3 

2014 35452,3 13107,7 36,9 

2015 37706.6 13600.2 36,1 

Sursa:Elaborat de autor în baza datelor statistice BNS [3] 

Analiza dinamicii volumului de producţie fabricat  în industriile prelucrătore şi, respectiv,  a 

cotei industriei alimentare din industria prelucrătoare pentru perioada 2006-2015, prezintă un 

trend pozitiv până în anul 2012, după care scade brusc (tabelul 4). Potrivit datelor prezentate în 

tabel, observăm că cea mai mare pondere a industriei alimentare, în valoarea totală a industriei,  a 

fost în anul 2012, cu circa 51,7%. În ultimii trei ani (2013-2015), valoarea producţiei fabricate de 

către industria prelucrătoare a crescut, însă ponderea industriei alimentare scade, ceea ce se atestă 

în dezvoltarea intensă a altor ramuri industriale.  
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Un alt indicator ce caracterizează spiritul antreprenorial este numărul de IMM la 1000 de 

locuitori (tabelul 5). În RDS acest indicator este de 4,9 IMM-uri/1000 locuitori, fiind cel mai 

redus dintre Regiunile de Dezvoltare. De menționat că raioanele cu cea mai mică densitate a 

IMM-lor (Cantemir, Leova, Basarabeasca) dețin și un număr mic de IMM-uri active. În același 

timp, aici se atestă și cel mai mic număr al întreprinderilor industriale: Leova – 24, Basarabeasca 

– 26, Cantemir – 38 de întreprinderi. 

Trebuie să subliniem faptul că competitivitatea economică a unei țări este determinată de 

volumul producției fabricate și, respectiv, de întreprinderile industriale.  

Tabelul 5. Indicatorii ce caracterizează activitatea antreprenorială în RDS 

  ÎMM 

active în 

2015, 

unități 

Populația 

înregistrată în 

Registrul de 

Stat la 

1.01.2016, mii 

per. 

ÎMM/10

00 de 

locuitori 

Întreprinderi 

înregistrate în 

Registrul de 

Stat * 

Întreprinde

ri 

industriale 

2015**, 

unități 

1 2 3 4 5   

1 Basarabeasca 128 28.6 4.5 564 26 

2 Cahul 758 124.6 6.1 3067 128 

3 Cantemir 128 62.0 2.1 839 38 

4 Caușeni 476 90.7 5.2 1356 109 

5 Cimișlia 328 60.2 5.4 1102 73 

6 Leova 173 52.9 3.3 796 24 

7 Ștefan-Vodă 358 70.6 5.1 1042 53 

8 Taraclia 281 43.6 6.4 887 49 

9 Total RS 2,630 533.2 4.9 9653 500 

10 Total RM 49,770 3554.1 14.0 120907 4834 

11 Cota RDS în 

total R.M.(%) 

5.3 15.0  7.98 10.34 

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor statistice[3] 

 * Registrul de Stat al Unităților de Drept, disponibil on-line: http://www.registru.md/ro/date-

statistice/rsud-in-profil-administrativ-teritorial(starea la 01.05.2017) 

  **Anuarul Statistic al Republicii Moldova 2016[2] 

În concordanţă cu obiectivele cercetării, a fost realizat un sondaj de opinie în rândul 

experţilor – specialiști din 42 întreprinderi din industria alimentară și a băuturilor din Regiunea de 

Sud a Republicii Moldova (Tabelul 6). Scopul sondajul a fost studierea potenţialului inovaţional 

al întreprinderilor din industria alimentară şi a băuturilor din RDS a Republicii Moldova, 

identificarea problemelor cu care se confruntă întreprinderile şi analiza propunerilor de 

soluţionare a acestora. 

Tabelul 6. Structura întreprinderilor chestionate pe domenii de activitate 

Domeniul de activitate Numărul 

întreprinderilor 

Prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne 1 

Prelucrarea şi conservarea fructelor şi a legumelor 1 

Fabricarea Uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale 2 

http://www.registru.md/ro/date-statistice/rsud-in-profil-administrativ-teritorial
http://www.registru.md/ro/date-statistice/rsud-in-profil-administrativ-teritorial
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Fabricarea Produselor lactate 1 

Fabricarea Produselor de morărit şi nutreţurilor gata pentru 

animale 

8 

Fabricarea Produselor de panificaţie 16 

Fabricarea Băuturilor alcoolice distilate 2 

Fabricarea Vinificație 9 

Fabricarea Berii, apei minerale şi a băuturilor răcoritoare 2 

Sursa: elaborat de autor 

Creşterea concurenţei pe piaţă impune întreprinderile să-şi mărească gradul de 

competitivitate. Astfel, acesta trebuie să devină un obiectiv primordial pentru inovare în cadrul 

firmelor. Respondenţilor le-a fost propusă o listă de obiective ale inovării, din care au fost rugaţi 

să selecteze trei cele mai importante pentru întreprinderea în care activează. Conform opiniei 

specialiştilor,implementarea inovaților în cadrul întreprinderilor duce la creşterea veniturilor – 

76,2 % din respondenți au menționat acest fapt. De asemenea, acestea contribuie la creşterea 

calităţii produselor sau a serviciilor (69%), extinderea gamei de produse și majorarea salariilor 

pentru angajaţi(35,7 %). Mai puţin, respondenţii sunt preocupaţi de reducerea efectelor negative 

asupra mediului ambiant, reducerea costului muncii şi înlocuirea unor produse depăşite. 

 
Figura 4.Cele mai importante obiective ale inovării pentru întreprinderile intervievate, % 

Sursa: Elaborată de autor 

În pofida faptului că există unele forme şi metode de susţinere a întreprinderilor inovatoare 

şi promovare a inovaţiilor de către organele statale, întreprinderile autohtone se ciocnesc cu un şir 

de impedimente în implementarea, preluarea/procurarea sau elaborarea inovaţiilor. La întrebarea 

privind principalele obstacole în introducerea inovaţiilor în întreprindere, respondenţii au 

menționat: lipsa de finanţe (81% din respondenți), costuri ridicate pentru elaborarea noilor 

tehnologii (76,2 %), lipsa susţinerii din partea instituțiilor statului (61,9%), inclusiv prin 

prevederile legislaţiei, lipsa bazei tehnico – materiale etc. (Figura 5).  
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Problema legată de lipsa de finanțe pentru introducerea inovaților nu este caracteristică doar 

pentru Regiunea de Dezvoltare Sud, ci și pentru întreaga republică. Totuși, este important de 

menționat că este insuficientă existența unui efort venit doar din partea statului. Este necesar ca și 

întreprinderile să se implice prin realizarea unor cercetări de marketing, prin perfecţionări interne 

în mai multe domenii, dar să înceapă cu managementul fiecăreia.  

 
Figura 5. Principalele obstacole în introducerea inovaţiilor la întreprinderile intervievate, % 

Sursa: Elaborată de autor 

Deoarece implementarea inovaţiilor contribuie la dezvoltarea întreprinderilor per ansamblu 

sau la dezvoltarea unor compartimente, respondenţilor li s-a solicitat să-şi exprime opinia în 

legătură cu afirmaţiile referitoare la efectul inovaţiilor pentru întreprindere (Figura 6). Cei mai 

mulţi consideră că inovaţiile au dus la creşterea veniturilor întreprinderii, la îmbunătățirea calității 

produselor, la reducerea costurilor, precum şi majorarea salariilor pentru angajaţi. 

 
Figura 6. Aprecierea medie a efectelor inovaţiilor în opinia respondenţilor 

Sursa: Elaborată de autor 

Imaginea de ansamblu asupra efectelor inovaţiilor este pozitivă, subiecţii chestionaţi 

considerând că inovaţiile au mai multe efecte, dintre care putem menționa: creșterea veniturilor, 

majorarea salariilor, creşterea calităţii produselor, creşterea cotelor de piaţă şi, mai puţin, 
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îmbunătăţirea imaginii şi atragerea investiţiilor. Rezultatele medii, obţinute pe eşantion, arată că 

respondenţii – specialişti sunt de acord că inovaţiile contribuie la creşterea calităţii produselor şi 

reducerea costurilor, majorarea salariilor pentru angajaţi, îmbunătăţirea poziţiei  şi a imaginii pe 

piaţă. De asemenea, ei sunt total de acord  că inovaţiile contribuie la creşterea veniturilor în 

întreprinderi.  

Nivelul global al efectului inovaţiilor pentru întreprinderi se evaluează calculând media 

aritmetică a celor cinci scoruri de mai sus:  1,58 +1,20+1,31+1,13+0,8 / 5 = 1,2     

Se apreciază că efectele aduse de inovaţii sunt sesizate de întreprinzători, îndeosebi efectele 

de creştere a veniturilor întreprinderii, ridicarea nivelului calităţii produselor şi reducerea 

costurilor. 

Cu toate acestea, respondenţii au menţionat mai multe impedimente în implementarea 

inovaţiilor sau elaborarea acestora în cadrul întreprinderii, cu toate că o buna parte din 

întreprinderi, îndeosebi acele mari,  au potenţial de inovare.  

Evaluarea potenţialului inovaţional al întreprinderilor din industria alimentară a RDS 

specifică principalele cauze ale frânării inovării: lipsa resurselor financiare şi umane adecvate 

iniţierii procesului de cercetare-dezvoltare în cadrul firmei, insuficienţa susţinerii statale în 

promovarea inovaţiilor în cadrul firmelor, lipsa relaţiilor de colaborare între mediul de afaceri, 

mediul academic şi organele statale.  

În vederea depăşirii acestor probleme, se propune implementarea în cadrul întreprinderilor 

mari a unui sistem de management inovaţional, ce va permite crearea unei subdiviziuni 

suplimentare de „management al activității de inovare” sau, cel puţin, un post de manager pe 

inovare, care se vor ocupa de procesul de cercetare – dezvoltare - inovare în cadrul firmei. 

Totodată, sistemul de management inovaţional al unei întreprinderi este reprezentat de 

totalitatea elementelor acesteia, care sunt asimilate activităţii inovaţionale, precum și legăturile ce 

se stabilesc dintre ele în vederea realizării obiectivelor firmei, care rezultă din actele ce 

reglementează activitatea acestei organizaţii. 

Scopul creării unui sistem de management inovaţional poate fi: 

 creşterea gradului de concurenţă a produselor unei întreprinderi; 

 crearea unei baze inovaţionale în vederea unei dezvoltări stabile a întreprinderii pe termen lung; 

 asigurarea stabilităţii economice a întreprinderii. 

Pentru implementarea unui sistem de management inovaţional,se parcurg mai multe 

etape(figura 7). 

În vederea funcţionării eficiente a sistemului de management inovaţional, este nevoie de o 

strânsă colaborare dintre întreprinderi şi universităţi, organizaţii de cercetare, centre de transfer 
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tehnologic, în vederea căutării şi procurării echipamentului tehnic, pentru angajarea personalului 

calificat și pentru primirea comenzilor în inovaţii. 

Figura 7. Modelul de implementare și funcționare a sistemului de management inovațional 

Sursa: Elaborată de autor. 

Drept urmare a rezultatelor sondajului și în urma analizei industriei alimentare din RD Sud, 

unde se atestă predominarea ramurii de panificaţie, care a dus la ideea creării clusterului agro-

industrial (figura 8) în această zonă preponderent agrară, transfrontalieră, ce va permite depăşirea 

comună a barierelor în dezvoltarea antreprenoriatului. 

Crearea acestui cluster ar spori competitivitatea întreprinderilor industriale din regiune, ar 

spori nivelul de dezvoltare a instituţiilor de învățământ şi a centrelor de cercetare, ar contribui la 
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crearea legăturilor de colaborare între organele statale, instituţiile de învățământ şi entităţile 

economice.  

 

 
Figura 8. Participanţii la crearea clusterului agro - industrial şi legăturile dintre ei 

Sursa: Elaborat de autor 

Nucleul clusterului agro- industrial în Regiunea de Dezvoltare Sud ar putea deveni 

întreprinderea de panificaţie SA „CAHULPAN”, care este unul din cei mai mari producători din 

sudul ţării. La alegerea nucleului clusterului s-au luat în consideraţie următorii 

indicatori/parametri:cota pe piaţa locală și naţională, deţinute de întreprindere, volumul de 

producţie anual,gradul de dotare cu utilajul şi tehnologii moderne (nivelul inovaţional al 

întreprinderii), istoricul întreprinderii nivelul de rentabilitate şi lichiditate ş. a. 

Factorii de bază, care au influenţat alegerea întreprinderii, au fost volumul investiţiilor în 

active nemateriale şi materiale în cadrul acestei întreprinderi(figura 9). 

Activele nemateriale, în ultimii zece ani, au crescut anual, în mediu, cu 10,3 mii lei şi au 

ajuns către anul 2014 la un nivel de 156,1 mii lei (10,31*10 + 53,03) în determinarea medie 

anuală. Această creștere arată că întreprinderea a investit în continuu în dezvoltarea şi 

perfecţionarea întreprinderii. 
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Un alt indicator al creşterii stabile a întreprinderii SA „CahulPan” este dinamica mijloacelor 

fixe (parte componentă a activelor materiale), care presupune investiţii, în mare parte, în clădiri, 

utilaje noi şi modernizarea tehnicilor şi a tehnologiilor. 

Figura 9. Dinamica mijloacelor fixe la întreprinderea S.A. CahulPan,  2005-2014  

Sursa: elaborat de autor în baza Rapoartelor financiare S.A. CahulPan 

Conform ecuaţiei de tendinţă, mijloacele fixe creșteau cu „o viteză”de 7,7% 

(1,996/26,0*100) anual, iar partea lor activă - cu „o viteză”de 10,0 %(1,390/13,98*100) anual. 

Astfel, în cadrul întreprinderii, are loc reînnoirea anticipativă a mijloacelor fixe de către partea 

activă. Intrări noi a mijloacelor fixe se realizează primordial prin aprovizionarea cu mijloace 

moderne de mecanizare a proceselor de producţie. 

Așadar, în calitate de nucleu pentru clusterul agro-industrial, a fost selectată întreprinderea 

care apreciază inovaţiile la justa lor valoare şi, în ultimii 10 ani, a investit în competitivitatea şi 

succesul său care sunt asigurate de către inovaţii. 

Efectele generale de constituire a acestui cluster pot fi: 

- crearea unei reţele eficiente de cultivare a produselor agricole, prelucrarea şi realizarea 

acestora; 

- crearea un sistem stabil de distribuire a tehnologiilor noi, a cunoştinţelor, a produselor finite, în 

baza activităţii ştiinţifice regionale. Se va crea o reţea tehnologică unică. 

- întreprinderile componente ale clusterului vor avea priorităţi competitive, deoarece vor avea 

posibilitate să efectueze o specializare şi standardizare internă, astfel reducând costurile de 

inovare. 

- creând în regiune clusterul industrial şi dezvoltând antreprenoriatul, vom putea găsi căile 

inovaţionale de creştere economică. 

- clusterul agro-industrial va dezvolta IMM din regiune, oferindu-le un acces mai mare la 

informaţii privind proiecte investiţionale, proiecte de dezvoltare, de colaborare, la recrutarea 

specialiştilor calificaţi.  
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Dezvoltarea clusterului va duce la dezvoltarea regiunii, drept urmare a căreia va fi creşterea 

economico-socială (prin creşterea salariilor, a nivelului de trai, a cerinţelor consumatorilor, a 

dezvoltării întreprinderilor, produselor şi calităţii acestora). 

 

III. CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI 

Rezultatele cercetării, au permis să formulăm următoarele concluzii: 

 1. În literatura de specialitate inovaţia a fost tratată diferit: ca proces,  mijloc de schimbare, 

analizată din punct de vedere tehnic și tehnologic. În opinia noastră, inovația este forța motrice a 

antreprenoriatului, iar antreprenoriatul, la rândul său, poate fi definit ca un proces de realizare a 

unui șir de activități interdependente în vederea inițierii, promovării  și dezvoltării unei afaceri 

bazate pe inovații și cu elemente inovative, cu asumarea tuturor riscurilor specifice. Astfel, 

dezvoltarea unei economii poate fi atinsă prin dezvoltarea antreprenoriatului bazat pe inovații 

[26, pp.25-27]. 

 2. Dezvoltarea științelor și tehnologiilor, capabile să furnizeze avantaje competitive țării 

noastre la nivel mondial, ar trebui să devină „o idee inovatoare” la nivel național. Realizarea 

acesteia este posibilă prin crearea unei politici de inovare cu un sistem bine determinat și 

coordonat în toate ministerele. Implementarea acestei politici trebuie să fie produsă concomitent 

în toate domeniile principale: financiar (bunăstarea generală a statului și a societății); 

antreprenorial (crearea rețelelor de comunicare și cooperare dintre diferite departamente și 

subdiviziuni statale și particulare/private), consumatori (diferite categorii și pături sociale); 

învățământ (la toate nivelele) [22, p.158]. 

 3. În vederea asimilării situației din țara noastră în domeniul dezvoltării antreprenoriatului 

prin inovare, a fost analizată situația țărilor vecine. Astfel, atât în țările UE, cât și în alte țări 

(Rusia, Belarus, Ucraina), politicile statului sunt orientate spre dezvoltarea antreprenoriatului 

inovațional prin crearea și susținerea elementelor infrastructurii inovaționale [48, pp.121-127].  

 4. Exemplul UE demonstrează că dezvoltarea economiei naţionale, pornește de la dezvoltarea 

regiunilor, prin fortificarea centrelor de cercetare din acele regiuni. O regiune se va dezvolta 

atunci când va deveni un pol de atracţie, iar acestea devin cu adevărat eficiente doar atunci când 

este dezvoltată infrastructura inovaţională şi antreprenorială[37, pp. 117-132; 35, pp. 129-136].  

 5. În rezultatul evaluării potențialului inovațional al întreprinderilor din industria alimentară a 

RD SUD, am constatat că întreprinderile nu sunt motivate să inoveze, întâmpină mari dificultăți 

financiare în procesul de inovare. Cadrul normativ-legislativ, care este în continuă perfecționare, 

încă nu stimulează elaborarea inovațiilor sau implementarea acestora. Lipsa informațiilor și a 

centrelor de informare în regiune cu privire la posibilitățile, sursele și perspectivele activității de 

inovare constituie un alt factor nefavorizant pentru antreprenoriat. Crearea și dezvoltarea 
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elementelor de infrastructură inovațională în RD SUD reprezintă o necesitate pentru economia 

regională [36, pp. 65-79]. 

 6.Dezvoltarea antreprenoriatului poate fi realizată, în primul rând, prin implementarea 

inovațiilor la nivel de întreprindere (implementarea sistemului de management inovațional și 

dezvoltarea organigramei, prin crearea subdiviziunilor specializate în inovații, implementarea 

strategiilor inovaționale), dar și prin asocierea întreprinderilor în clustere pentru a deveni mai 

competitive pe piață. Implementarea inovațiilor, la nivel de întreprindere industrială, presupune 

modul principal de creștere a competitivității producției, menținerea nivelului înalt de dezvoltare 

și profitabilitate [32, pp. 54-61]. 

Din concluziile expuse putem formula următoarele recomandări: 

- Privind dezvoltarea antreprenoriatului la nivel național și regional: 

 1. Considerăm că nivelul de dezvoltare a economiei naționale se va obține prin dezvoltarea 

antreprenoriatului cu ajutorul inovațiilor. În acest scop, statul ar trebui să întreprindă un șir de 

măsuri privind stimularea și promovarea activităților de inovare în cadrul întreprinderilor, a 

instituțiilor de învățământ superior, în centrele științifice de cercetare, prin diversificarea 

modalităților de finanțare, de stimulare preferențială a transferului tehnologic, prin extinderea 

bazei legislative în tot ceea ce urmărește producerea și lansarea de inovații. 

 2. Pentru a crea condiții favorabile pentru dezvoltarea inovațiilor în cadrul firmelor, ar 

trebui: să se reducă barierele administrative și instituționale de dezvoltare a antreprenoriatului, 

dezvoltarea infrastructurii inovaționale și de finanțare a inovațiilor, creșterea nivelului de investiții 

în inovare. 

 3. Formarea și dezvoltarea individuală a sistemelor regionale de inovare, la baza cărora sunt 

necesitățile și specificul antreprenoriatului regional, iar apoi integrarea acestora într-un sistem 

unic național, ar contribui atât la dezvoltarea antreprenoriatului regional, la dezvoltarea regiunilor, 

cât și la dezvoltarea economiei naționale. Această descentralizare ar permite dotarea cu tehnologii 

și utilaje noi a întreprinderilor din  diferite regiuni, ceea ce va duce și la dezvoltarea regiunilor, 

creând, astfel, poli de atracție.  

 4. Crearea nucleelor regionale de dezvoltare ar duce la necesitatea pregătirii cadrelor calificate 

anume în aceste regiuni, ceea ce va contribui la  constituirea centrelor științifice (sau 

perfecționarea și dezvoltarea celor existente), a instituțiilor de învățământ. Astfel, apare 

necesitatea de transformare a universităților în centre de cercetare cu destinație regională, pe lângă 

care vor fi dezvoltate și alte elemente ale infrastructurii (centre de consultanță, incubatoare, 

parcuri industriale și inovaționale), iar acestea, la rândul lor, vor atrage și investiții în regiuni. 

 5. Dezvoltarea economiei în baza inovațiilor se va obține prin crearea și dezvoltarea 

parteneriatelor strategice între organizațiile statale, între centre de cercetare și antreprenoriat. În 
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vederea realizării acestor parteneriate, trebuie dezvoltate rețelele informaționale și tehnice, care 

asigură întreprinderilor posibilitatea de orientare în mediul tehnologic contemporan, atragerea 

investițiilor în sectoarele industriale de perspectivă. 

 6. În vederea dezvoltării parteneriatelor dintre știință și mediul de afaceri, inclusiv prin 

dezvoltarea clusterelor regionale, este necesară lansarea unor proiecte de cercetare comune, 

atragerea de resurse financiare din bugetul național, finanțări pentru dezvoltarea regională și chiar 

fonduri europene pentru dezvoltarea transfrontalieră. 

 7. Crearea Clusterului „agro-industrial” în Regiunea de Dezvoltare Sud va permite formarea 

unui lanț valoric foarte important între producătorii de produse agricole, întreprinderile 

industriale, centrele de cercetare și organele publice locale. Cu toate prioritățile și perspectivele  

economice pe care le are această zonă, prin modul particular de dezvoltare, ar putea să devină una 

dintre cele mai atractive și dezvoltate regiuni. 

- Privind dezvoltarea antreprenoriatului la nivel micro- (la nivel de întreprindere): 

8. În viziunea noastră, o întreprindere  este prosperă  atunci, când tinde spre schimbare. 

Promotorii schimbării sunt managerii care stimulează creativitatea personalului și implicarea în  

procesul de inovare continuă. Astfel, la fiecare întreprindere ar trebui să fie un lider-inovator, sau, 

cel puţin, un post de manager pe inovare, care se vor ocupa de procesul de cercetare – dezvoltare - 

inovare în cadrul firmei. 

9. Dezvoltarea antreprenoriatului trebuie să înceapă din interiorul firmei, prin implementarea 

sistemului de management inovațional și crearea unei subdiviziuni suplimentare de „management 

al activității de inovare”. Pentru implementarea acestui sistem, am propus un șir de pași necesari 

de parcurs. Implementarea în cadrul întreprinderilor din industria alimentară a acestui sistem va 

contribui la creşterea gradului de concurenţă a produselor din întreprinderi, crearea unei baze 

inovaţionale, în vederea unei dezvoltări stabile a întreprinderii pe termen lung, asigurarea 

stabilităţii economice a întreprinderii. 

10. Crearea centrelor de practică în cadrul întreprinderilor industriale pentru instituțiile de 

învățământ superior ar permite identificarea de către studenți a problemelor existente în cadrul 

întreprinderilor, dar și formularea propunerilor pentru soluționarea acestora. Astfel, întreprinderile 

vor avea un flux nou de informații utile pentru întreprindere, vor avea acces la cercetările făcute 

de către grupe de studenți, dar și la inovațiile propuse de aceștia. Prin astfel de colaborare, poate fi 

depășită și lipsa bazei tehnico-materiale necesară experimentărilor.  
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ADNOTARE 

Roşca-Sadurschi Liudmia 

„DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUIPRIN INOVAȚII  

(în baza industriei alimentare din Regiunea de Dezvoltare Sud)” 

Teza de doctor în economie. Chișinău, 2017 

 

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia din 211 titluri şi 

12 anexe. Volumul lucrării conține 151 de pagini de text de bază, 52 de figuri, 28 de tabele. 

Rezultatele obținute sunt publicate în 28 de lucrări ştiinţifice. 

Cuvinte-cheie: antreprenoriat, inovaţii, potenţial inovaţional, proces inovaţional, proprietate 

intelectuală, invenţii, infrastructură inovaţională, activitate antreprenorială, activitate de inovare, 

cluster.  

Domeniul de studiu  îl constituie cercetarea aspectelor teoretice pentru identificarea modalităţilor 

practice de dezvoltare a antreprenoriatului prin inovaţii. 

Scopul tezei constă aprofundarea bazei teoretice privind antreprenoriatul și inovațiile și 

elaborarea recomandărilor practice privind dezvoltare a antreprenoriatului prin inovații, în baza 

întreprinderilor din industria alimentară din Regiunea de Dezvoltare Sud. 

Obiectivele lucrării sunt: aprofundarea cercetărilor ştiinţifice asupra conceptelor de 

antreprenoriat şi inovaţie; identificarea și argumentarea rolului inovaţiilor în dezvoltarea 

antreprenoriatului;studierea experienţei internaţionale privind susținerea și promovarea activității 

antreprenoriale, inclusiv prin crearea şi dezvoltarea infrastructurii inovaţionale;identificarea 

indicatorilor de evaluare a potenţialului inovaţional, precum și analiza activității antreprenoriale în 

Regiunea de Dezvoltare Sud (RD Sud); aprecierea potenţialului inovaţional şi a intensificării 

activităţii inovaţionale a întreprinderilor din industria alimentară a RD Sud; elaborarea unor 

recomandări şi propuneri practice în vederea dezvoltării antreprenoriatului prin inovaţii.  

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în abordarea complexă a noţiunii de inovaţie şi 

antreprenoriat și argumentarea impactului inovaţiilor asupra activităţii de antreprenoriat; 

identificarea celor mai bune practici în crearea și dezvoltarea infrastructurii 

inovaționale;realizarea unui studiu privind potențialul inovațional al întreprinderilor din industria 

alimentară din RD Sud; elaborarea propunerilor privind dezvoltarea antreprenoriatului și 

intensificarea activităților de inovare în cadrul întreprinderilor din industria alimentară din RD 

Sud; elaborarea algoritmului privind crearea clusterului agro-industrial în Regiunea de Dezvoltare 

Sud. 

Problema ştiinţifică soluţionată în teză constă în fundamentare științifico-practică a importanței 

dezvoltații antreprenoriatului prin inovații, ceea cea a contribuit la elaborarea algoritmului creării 

clusterului agro-industrial, în vederea dezvoltării inovațiilor la nivel regional și național.   

Semnificaţia teoretică a lucrării reprezintă abordarea multilaterală a noţiunii de inovaţie şi 

demonstrarea impactului inovaţiilor asupra activităţii de antreprenoriat. 

Valoarea aplicativă a lucrării constă în evaluarea potențialului de inovare a 

întreprinderilor din industria alimentară din Regiunea de Dezvoltare  Sud, determinarea 

principalelor probleme în dezvoltarea antreprenoriatului prin inovații, precum și înaintarea unor 

propuneri privind dezvoltarea antreprenoriatului și intensificarea activităților de inovare atât în 

cadrul întreprinderilor, cât și la nivel de regiune, prin crearea clusterului agro-industrial. Drept 

argument în favoarea valorii aplicative a cercetării servesc certificatele de implementare, care se 

plasează la finele tezei. 
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АННОТАЦИЯ 

Рошка - Садурски Людмила 

«РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЧЕРЕЗ ИННОВАЦИИ 

(На основе пищевой промышленности Южного Региона Развития) " 

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук  

Кишинэу, 2017 

Структура диссертации: Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов и 

рекомендаций, библиографии из 211 наименований и 12 приложений. Объем работы 

составляет 151 страниц основного текста, 52 фигур, 28 таблиц. Полученные результаты 

были опубликованы в 28 научных работах. 

Ключевые слова: предпринимательство, инновации, инновационный потенциал, 

инновационный процесс, интеллектуальная собственность, изобретения, инновационная 

инфраструктура, предпринимательская деятельность, инновационная деятельность, 

кластер. 

Область исследования является изучение теоретических аспектов для определения 

практических путей для развития предпринимательства посредством инноваций. 

Целью данной работы является углубление теоретических основ 

предпринимательства и инноваций, а также разработка практических рекомендаций по 

развитию предпринимательства по средством инновации, базирующихся на предприятия 

пищевой промышленности Южного Региона Развития. 

Задачи исследования: углубление научных исследований по концепциям 

предпринимательство и инноваций; идентификация и аргументирование роли инноваций в 

развитии предпринимательства; изучение международного опыта в поддержки и развития 

предпринимательства, в том числе, по средством создания и развития инновационной 

инфраструктуры; определить показатели для оценки инновационного потенциала, а так же 

анализ предпринимательской активности в Южном Регионе Развития (ЮРР); оценка 

инновационного потенциала и повышение инновационной активности предприятий 

пищевой промышленности ЮРР; разработка рекомендаций и практических предложений 

по развитию предпринимательства на основе инноваций. 

Научная новизна и оригинальность Научная новизна заключается в комплексном 

подходе к концепции инноваций и предпринимательство, в аргументирование влияния 

инновации на предпринимательскую деятельность; выявление передового опыта в области 

создания и развития инновационной инфраструктуры; исследование инновационного 

потенциала предприятий пищевой промышленности в ЮРР; подготовка предложений по 

развитию предпринимательства и активизации инновационной деятельности на 

предприятиях пищевой промышленности ЮРР; разработка алгоритма по созданию 

агропромышленного кластера в Южном регионе. 

Научная проблема, которая была решена в данной диссертации, состоит в научно-

практическом обоснование важности развития предпринимательства за счет инноваций, 

которые помогли разработать алгоритм создания агро-промышленного кластера, с целью 

развития инноваций на региональном и национальном уровнях. 

 Теоретическая значимость диссертации заключается в многостороннем подходе 

к концепции инновации и демонстрации влияния инноваций на предпринимательскую 

деятельность. 

Прикладная ценность заключается в оценке инновационного потенциала пищевой 

промышленности Южного региона, определить основные проблемы в развитии 

предпринимательства по средством инноваций, а так же формулирование предложений по  

его развитию и активизации инновационной деятельности как в компаниях, так и на 

региональном уровне путем создания агропромышленного кластера. В качестве аргумента 

прикладной значимости, служат сертификаты о внедрение, которые расположены в конце 

диссертации. 
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ANNOTATION 

ROŞCA-SADURSCHI LIUDMILA 

"DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP BY INNOVATION  

(Based on the food industry in the South Development Region) " 

The dissertation for the degree of PhD 

 

The thesis structure: the thesis is composed of an introduction, three chapters, conclusions and 

recommendations, bibliography from 211 titles, 12 annexes. It includes 151 pages of basic text, 52 

figures, 28 tables. The obtained results were published in 28 scientific papers.  

Keywords: entrepreneurship, innovations, innovative potential, innovation process, intellectual 

property, inventions, innovative infrastructure, entrepreneurial activity, innovation activity, 

inventions, cluster. 

The field of research is to study the theoretical aspects in order to identify practical ways for the 

development of entrepreneurship through innovation. 

The purpose of the thesis consists of deepening theoretical innovations and entrepreneurship and 

elaboration of practical recommendations concerning entrepreneurship development through 

innovation, based on the enterprises of the food industry in the South Region of Development. 

The objectives of the paper: the deepening of scientific research on the concepts of 

entrepreneurship and innovation; the identification and argumentation of role of innovation in 

entrepreneurship development; the study of the international experience concerning the support 

and promotion of entrepreneurial activity, including the creation and development of innovation 

infrastructure; the identification of indicators for the evaluation of innovative potential, as well as 

the analysis of entrepreneurial activity in the South Region of Development(S RD); the 

appreciation of the potential of innovation and innovational activity intensified in the food 

industry of SRD; the development of practical recommendations and proposals for the 

development of entrepreneurship through innovation. 

Scientific novelty and originality consists in a complex approach to the concept of innovation 

and entrepreneurship and innovation impact argumentation entrepreneurial activity;  the 

identifying best practice in the creation and development of infrastructure trends; the carrying out 

a study on the innovation potential of the enterprises of the food industry from S RD; the drawing 

up proposals on the development and enhancement of entrepreneurial innovation activities within 

companies in the food industry in SRD; the elaboration of the algorithm on creation of agro-

industrial cluster in the southern region of development . 

The important scientific problem solved consists in supporting science-practical importance of 

entrepreneurship development through innovation, which has contributed to the elaboration of the 

algorithm of creating agro-industrial cluster, in order to develop innovation at regional and 

national level.   

The theoretical significance of the thesis resides in a multilateral approach to the concept of 

innovation and a demonstration of innovation's impact on entrepreneurship activity. 

The applicative value of the thesis is to assess the innovation potential of enterprises in the food 

industry in the S RD, to identify the main problems in the development of entrepreneurship 

through innovations, as well as to submit proposals on the development of entrepreneurship and 

the intensification of innovation activities both within enterprises, as well as at the level of the 

region, through the creation of the agro-industrial cluster. As an argument in favor of the 

applicative value of the research, they serve the implementation certificates, which are placed at 

the end of the thesis. 
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