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The problems of the scientific definition of the term «innovation» are being examined; the value of 

innovation for the agricultural sector of economy of the Republic of Moldova is being determined. Examples 

of innovations in small and medium farms in the Republic of Moldova through international projects financed 

by the EU are being presented. The effectiveness of the implementation of the project “Establishment and 

promotion of new approaches and tools for the strengthening of primary sector’s competitiveness and 

innovation in the South East Europe” (APP4INNO) in the Republic of Moldova is being analyzed.  
Cuvinte cheie: inovarea, dinamica endogenă, produs inovator, activitatea de inovare, grupul țintă, sau 

publicul țintă, modul on-line, echilibrul ecologic, logistica, integrarea, potențial integrațional. 

 
În ultimii ani în publicațiile științifice și în viața cotidiană termenul „inovare” se folosește tot 

mai frecvent,fiind uneori interpretat de către diferiți autori insuficient de obiectiv și adecvat. 
Termenul „inovație” tradus din limba engleză (engl. - innovation) înseamnă implementarea a ceva 
nou. Dacă subînțelegem termenul de inovare într-un context mai detaliat, inovarea înseamnă 
implementarea unor elemente noi, care contribuie la creșterea calitativă a eficienței proceselor 
productive, tehnologice, organizaționale și altor procese în producția 
de bunuri, lucrări sau servicii solicitate de piaţă. 

Dacă examinăm conceptul de „inovare” în aspect istoric, pentru prima dată el se 
menționează în cercetările științifice din secolul al XIX-lea. Însuși termenul „inovare” provine de la 
cuvântul latin „novatio”, care înseamnă „înnoire” (sau „schimbare”). Prefixul „in” în fața cuvântului 
„novatio” se traduce din limba latină ca „în direcția”, iar literalmente „innovatio” poate fi tradus ca 
„în direcția schimbărilor”. 

 
Cu toate acestea, termenul „inovare” a căpătat o nouă viață la începutul secolului XX în 

cartea economistului austriac renumit Joseph Alois Schumpeter „The Theory of Economic 
Development” („Teoria dezvoltării economice”), publicată pentru prima dată în limba germană în 
1911 (“Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung”). Mai târziu, această carte a fost retipărită de cinci 
ori și tradusă în alte limbi. De remarcat faptul că această lucrare ştiinţifică a apărut pentru prima 
dată în Cernăuți, unde Joseph Alois Schumpeter și-a început cariera didactică ca profesor între 
anii 1909-1911. 

 
Rezultatele cercetărilor profesorului Joseph Alois Schumpeter joacă un rol important în sfera 

științelor economice moderne, iar însăși cartea „Teoria dezvoltării economice” face parte din cele 
mai renumite lucrări din domeniul economiei. De remarcat faptul că profesorul Joseph Alois 
Schumpeter cercetează în lucrarea sa analiza „combinațiilor inovatoare”, precum și modificările în 
dezvoltarea sistemelor economice. Anume el primul a introdus acest termen în economie, 
susţinând, în special, că „nucleul dezvoltării economice moderne este inovația și acea activitate 
economică, care descompune structurile vechi și mobilizează resursele disponibile pentru a le 
reexamina, într-un mod mai productiv”. 

 
Guvernatorul Băncii Naționale a Austriei, doctorul, profesorul Evald Novotnîi în prefața la 

prima ediție a cărţii „Teoria dezvoltării economice”din 2011 a lui Joseph Alois Schumpeter în limba 
ucraineană notează că „spre deosebire de tradițiile clasice din economia secolului XX și de ideile 
de bază ale profesorilor săi, care reprezentau școala austriacă de economie politică, autorul 
„Teoriei dezvoltării economice” face o încercare de a înțelege și de a analiza mecanismele 
economiei de piață capitaliste nu ca o problemă de echilibru, dar ca un proces al dinamicii 
endogene. Această dinamică endogenă corespunde logic așa-numitei distrugeri creative – concept 
deja cunoscut în prezent, care defineşte gândirea antreprenorială și spiritul antreprenorial”. 
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Antreprenorul este mereu în căutarea unui mod nou de utilizare a resurselor pentru 

căpătarea profitului, deoarece tehnologiile noi îi oferă doar un monopol temporar... Potrivit lui 
Joseph Alois Schumpeter, antreprenorul-inovator este singurul obiect care poate crea un adevărat 
profit inepuizabil. Deoarece profitul antreprenorului-inovator este singura posibilitate de a rămâne 
în business pentru o perioadă de timp durabilă, anume acest profit este pentru el unicul motor al 
dinamicii economiei și procesului de „distrugere creatoare”. Posibilitatea implementării inovaţiilor 
tehnologice și utilizarea lor constituie, din acest punct de vedere,problema-cheie decisivă a politicii 
economice [6, p. 4]. 

 
În esența sa, inovarea este rezultatul final al activității intelectuale umane, imaginației 

creatoare a omului, deci este un astfel de proces creativ, care duce la descoperiri, invenţii şi 
raționalizări ale sistemelor și abordărilor existente. Un exemplu de inovație poate fi lansarea pe 
piaţa a unor astfel de produse, bunuri, lucrări și servicii, care posedă proprietăți noi de consum sau 
caracteristici de calitate și care, în plus, posedă indici superiori de eficienţă. 

Cu toate acestea,trebuie remarcat faptul că nu orice inovație poate fi tratată ca una 
adevărată, ci numai acea care sporeşte substanţial eficiența sistemului existent. Contrar opiniilor 
persistente, inovațiile, de exemplu, diferă mult de invenții. 

 
În interpretarea modernă, care extinde semnificativ definiţia acestui concept, inovația este 

rezultatul investițiilor în soluționarea intelectuală a unor anumite probleme și obținerea pe parcursul 
rezolvării lor a unor cunoștințe sau idei noi, care anterior încă n-au mai fost folosite pentru 
dezvoltarea celor mai diverse sfere ale vieții. Poate fi vorba despre produse și tehnologii noi sau 
îmbunătățite; noi forme de organizare a societății, inclusiv, cum ar fi, de exemplu, educația, 
managementul, organizarea muncii, deservirea, ştiința, informarea etc. Afară de aceasta, inovarea 
include procesul ulterior de implementare a produselor inovative (soluțiilor), cu posibilitatea 
căpătării unei valori suplimentare, care asigură, în primul rând, profituri și avantaje semnificative, 
cum ar fi poziţia avansată de lider, prioritatea exclusivă, îmbunătăţirea radicală, excelentă a 
calităţii, creativitate, şi, în cele din urmă, progres general în dezvoltare. 

Astfel, inovarea este un proces de natură destul de diversă și de termen lung în timp, și 
anume: investirea mijloacelor – elaborarea ideilor – implementarea în practică – căpătarea 
îmbunătăţirii calitative. 

 
Reieşind din faptul că obiectivul inovaţiei este sporirea eficacităţii şi calităţii vieții, 

satisfacerea necesităţilor clienților întreprinderilor, conceptul de inovare poate fi identificat cu 
conceptul activităţii de antreprenoriat – tendinţa spre noi oportunități de îmbunătățire a funcţionării 
întreprinderii (activităţii comerciale, guvernamentale, de caritate, morale, etice etc.). 

 
În condiţiile economice actuale această afirmație este valabilă mai ales pentru un şir de 

sectoare ale economiei Republicii Moldova și, în special, pentru sectorul agricol. Nu vom justifică 
valoarea și importanța sectorului agricol în economia ţării în ansamblu, însă vom afirma că 
inovarea în sectorul agricol al economiei, în special în gospodăriile de fermieri, și în primul rând la 
întreprinderile mici și mijlocii, este o prioritate actuală şi o oportunitate acestei ramuri din multe 
puncte de vedere – antreprenorial, de cercetare, de integrare europeană etc. Există multe exemple 
și modele de soluții inovatoare implementate în sectorul agricol în ultima perioada. 

 
În acest plan este destul de remarcabil și oportun exemplul implementării proiectului 

internațional „Crearea și promovarea de noi abordări și instrumente pentru îmbunătățirea 
competitivității sectorului primar și de inovare în Europa de Sud - Est» (APP4INNO), finalizat 
recent (noiembrie 2014), care s-a desfășurat în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră în 
Europa de Sud - Est și finanțat de Uniunea Europeană. 

Proiectul a fost implementat în strânsă colaborare de către 16 parteneri din 10 de țări din 
sud-estul Europei, și anume Italia, Ungaria, Grecia, Serbia, Croația, Albania, Ucraina, România, 
Bulgaria și Republica Moldova. Coordonarea generală a proiectului a fost realizată de organizația 
italiană „veneto-agricultura – Agenția Regională pentru agricultură, silvicultură și sectorul agro - 
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alimentar”. 
 
În țara noastră proiectul a fost implementat de către Asociația Internațională a Business-ului 

mic și Mijlociu „Small Euro Business”, care între anii 2002 - 2013 a realizat cu succes un șir de 
proiecte internaționale. Unele dintre aceste proiecte au fost asociate cu dezvoltarea în general a 
agriculturii în Republica Moldova, și, în particular – cu dezvoltarea producției agricole ecologice, cu 
implementarea în sectorul agricol a surselor alternative de energie, cu sprijinul capacității 
competitive a agricultorilor din țara noastră. 

 
Aceste proiecte au fost realizate cu succes. Drept dovadă poate servi faptul că, în cadrul 

realizării în anii 2002-2003 proiectului Tacis CBC „Improvement of Agricultural Productive Process 
Through an Environmentally Sustainable Approach” (EAPP-ESA) participanţii la proiect au formulat 
ideea deschiderii facultății agrare la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. Această idee a 
fost susținută la toate nivelurile. Facultatea a fost deschisă la 1 septembrie 2003 și încă 
funcționează; din 01.10.2013 – în componența Facultății de Științe Reale, Economice și ale 
Mediului. 

 
Proiectul „Crearea și promovarea de noi abordări și instrumente pentru îmbunătățirea 

competitivității sectorului primar și inovare în Europa de Sud - Est” (APP4INNO) are un impact 
direct asupra sectorului agricol al economiei Republicii Moldova, iar grupurile țintă sunt 
gospodăriile de fermieri din Regiunea de nord a țării. 

 
Obiectivul principal al proiectului a fost crearea sprijinului transnațional informativ al 

potențialului inovativ al IMM-urilor din Europa de Sud - Est, ce va permite agricultorilor accesul la 
inovații, transferul de tehnologii și cooperare, aceasta fiind calea principală spre îmbunătățirea 
competitivității gospodăriilor fermiere mici și mijlocii pe piețele internaționale. 

 
În procesul de implementare a proiectului a fost înființată o platformă permanentă 

transnațională, care funcționează on-line. Aceasta a permis fermierilor moldoveni de a avea acces 
la inovații, transferul de tehnologii și mecanismul de sporire a competitivității în sectorul primar. 
Proiectul APP4INNO este o oportunitate unică pentru gospodăriile fermiere din Republica Moldova 
de a avea acces permanent la cele mai recente realizări inovatoare, care pot fi implementate în 
sectorul agricol al țării noastre. În octombrie-noiembrie 2014în cadrul proiectului au fost organizate 
și realizate cu succes două webinare cu cadre didactice și cercetători de la Universitatea de Stat 
„Alecu Russo” din Bălți (profesorul-cercetător, doctorul habilitat Boris Boincean si doctorul în 
agricultură, conf. universitar Stanislav Stadnic), managerii gospodăriilor de fermieri din Regiunea 
de nord a Republicii Moldova și studenții masteranzi ai Facultății de Științe Reale, Economice și 
ale Mediului. 

Trebuie remarcat faptul că în procesul de integrare a Republicii Moldova în Comunitatea 
Europeană au crescut radical cerințele față de metodele de producție și calitatea produselor 
agricole. 

 
Pentru a face față acestor provocări agricultorii autohtoni trebuie să implementeze în 

gospodăriile lor soluții inovatoare pentru a fi mai competitivi atât pe piețele locale, cât și pe cele 
regionale și internaționale. Iar aceasta, la rândul său, este imposibil fără utilizarea inovațiilor 
știinţifice pe parcursul întregului lanț de organizarea producerii agricole – de la producător pînă la 
consumator. O cerință obligatorie a realității curente a devenit achiziționarea de noi tehnologii și 
sisteme de producție, de depozitare, prelucrare și comercializare a produselor agricole cu consum 
redus de energie și impact negativ minim asupra mediului și sănătății umane. 

 
Inovațiile moderne în sectorul agricol nu se limitează la procese pur tehnologice. Acestea 

includ un șir de activități variate în agricultură. Inovațiile pătrund tot mai frecvent în astfel de 
domenii cum ar fi logistica, marketingul, managementul etc. [2]. 

Inovațiile în sectorul agricol joacă un rol deosebit în Republica Moldova, deoarece la moment 
potențialul acestui sector nu este folosit la maximum. 
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Pentru a căpăta produse de calitate superioară și în cantități mari cu un consum minim de 

resurse (energie, apă, sol etc.) fermierii moldoveni pot utiliza platforma transnațională elaborată în 
cadrul proiectului APP4INNO, în care colegii lor din țările din Europa de Sud - Est își împărtășesc 
experiența acumulată. În plus, tot prin intermediul platformei, ei pot găsi parteneri în aceste țări și 
crea în comun noi întreprinderi mici și mijlocii pentru promovarea produselor agricole. 

 
În cadrul proiectului APP4INNO o atenție deosebită s-a acordat posibilității exportului de 

produse locale cu o valoare adăugată în altă, ținîndu-se cont de tehnologiile și tradițiile autohtone. 
O astfel de abordare va permite de a crea noi locuri de muncă, de a intensifica integrarea diferitor 
sectoare ale economiei naționale (agricultura, energetica, industria, transportul, serviciile etc.). 

 
Inovațiile elaborate în cadrul acestui proiect în pateneriat cu savanții și cercetătorii din 

universitățile și instituțiile de cercetări științifice din Republica Moldova, implementate de către 
gospodăriile de fermieri mici și mijlocii, întreprinderile pentru achiziționarea și prelucrarea 
producției agricole vor permite la nivel local trecerea la o agricultură durabilă și păstrarea 
echilibrului ecologic. 

 
Cu toate acestea, trebuie de recunoscut faptul că sistemul actual de învățământ universitar 

nu dispune de infrastructura organizațională și tehnică adecvată pentru a promova ideile științifice 
la un nivel de siguranță de consum acceptabil. Prin urmare, majoritatea inovațiilor se află la etapa 
de modele preliminare și are loc doar testarea probabilității acceptării lor la nivelul producției 
industriale. Această problemă poate fi rezolvată nu numai prin crearea de noi structuri de cercetare 
și productive, dar, de asemenea, și prin stabilirea de contacte strânse între instituțiile de 
învățământ superior de profil existente în țara noastră și în Uniunea Europeană, pe de o parte, și 
gospodăriile de fermieri performante, pe de altă parte. 

 
Este cunoscut faptul că sistemul de promovare a inovațiilor este de neconceput fără 

elementele de bază ale triadei „educație - știință – producţie”. Măsurile întreprinse astăzi în 
Republica Moldova pentru implicarea instituțiilor de cercetare și gospodăriilor de fermieri în 
procesele inovative în agricultură nu sunt suficiente. Anume din această cauză experiența 
partenerilor externi, atât a savanților, cât și a gospodăriilor de fermieri avansate, pot fi foarte utile 
pentru a rezolva în mod eficient problemele sectorului agricol din Republica Moldova. 

 
Dar pentru aprofundarea în continuare a proceselor de inovare în sectorul agricol al 

Republicii Moldova și dezvoltarea agriculturii bazate pe cunoștințe, utilizarea experienței pozitive a 
partenerilor europeni nu este suficientă. Sunt necesare măsuri drastice în formatul strategiei 
științifice și tehnice guvernamentale: formarea unei economii inovatoare, susținerea businessului 
mic (în deosebi celui inovator), consolidarea cuprinzătoare a capacităților științifice și tehnologice, 
îmbunătățirea formării cadrelor și o serie de alte măsuri în această direcție. 

 
Suntem încrezători că realizarea cu succes a proiectului APP4INNO va permite agricultorilor 

moldoveni să faciliteze accesul la inovații și va contribui la îmbunătățirea competitivității produselor 
lor, și va servi, de asemenea, cauza integrării practice a sectorului agricol al Republicii Moldova în 
spațiul economic al Uniunii Europene. 
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