AGENDA ATELIERULUI DE LUCRU
privind procesul de Descoperire Antreprenorială
în sectorul Agricultură și procesarea produselor agricole
28 iunie 2019
Locul desfășurării: Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți, or. Bălți, str. Pușkin 38
Domeniile de specializare inteligentă și sectoarele competitive sunt o provocare pentru
economia Republicii Moldova, iar sectorul Agricultura și procesarea produselor agricole este
unul cheie. Strategiile de specializare inteligentă stabilesc priorităţi în scopul de a crea un
avantaj competitiv prin dezvoltarea punctelor tari proprii cercetării şi inovării şi prin corelarea
acestora cu nevoile întreprinderilor în vederea abordării coerente a oportunităţilor emergente
şi a evoluţiilor pieţei, evitând suprapunerea şi fragmentarea eforturilor.
Comisia Europeană a lansat, pentru toate regiunile, provocarea de a elabora și implementa
propriilestrategii pentru specializare inteligentă, subliniind importanța concentrării resurselor
umane și financiare pentru CDI (cercetare‐dezvoltare‐inovare) în domeniile competitive.
Această strategie regională de specializare inteligentă trebuie să fie rezultatul unui proces de
cooperare public‐privat, scopul final este de a favoriza un nou model economic, o transformare
care are la bază concentrarea investițiilor în cercetare şi inovare în domenii prioritare specifice
regiunii cu potențial să devină competitive la nivel global.
În cadrul proiectului pilot S3 a JRC de extindere în ţările parteneriatului de vecinătate, Moldova
a primit suport pentru identificarea priorităţilor cu potenţial de specializare inteligentă,
Agricultura și procesarea producției agricole fiind una din ele. În a doua fază urmează să fie
elaborată Strategia de specializare inteligentă, unde procesul de descoperire antreprenorială
este unul decisiv, care va permite verificarea şi specificarea domeniilor prioritare având un
consens în cadrul actorilor interesaţi.
Strategia de specializare inteligentă va ajuta Republica Moldova să‐şi valorifice potențialul
inovator, concentrând resursele asupra unui număr limitat de priorităţi de creștere inteligenta,
cu avantaje concurențiale.
Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării în cooperare cu JRC organizează primul atelier de
descoperire antreprenorială în domeniul prioritar – Agricultura și procesarea produselor
agricole, care urmează să identifice principalele nişe ale specializării inteligente pentru
domeniul dat, ce va contribui la eficientizarea procesului de cercetare orientat spre necesităţile
economiei naţionale sau regiunilor în parte. Participarea activă a sectorului antreprenorial, dar
şi autorităţilor publice şi societăţii civile de rând cu mediul de cercetare este critică în stabilirea
nişelor de specializare inteligentă cu potenţial major.
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