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Sumarul atelierului de descoperire antreprenorială 
La data de 28 iunie 2019 Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, cu suportul Centrului Comun de 

Cercetare al Comisiei Europene și în parteneriat cu Universitatea ”Alecu Russo” din Bălți au 

organizat primul atelier  de descoperire antreprenorială în domeniul Agricultură și procesarea 

producției agricole.  

La eveniment au participat 56 persoane, reprezentanți ai autorităților publice, universităților, 

institutelor de cercetare, mediului de afaceri și ONG-urilor, organizați în jurul a 4 subdomenii în 4 

grupuri de lucru, după cum urmează: 

 

Grupul de lucru 

 

 

Nr. de  

reprezentanți 

Biotehnologii 

agricole și 

horticultură  

Facilitator: 

Dr. Andronic 

Larisa 

 

Culturi de câmp 

 

Facilitator: 

Prof. Boincean 

Boris 

Zootehnie și 

medicină 

veterinară 

Facilitator: 

Prof. Șavga Larisa 

Procesarea 

materiei prime 

agricole 

Facilitator: 

Russu Diana 

Mediul de afaceri 4 6 4 4 

Cercetare 4 6 4 4 

Societate civilă 3 4 3 4 

Autorități publice 2 1 2 1 

Total: 13 17 13 13 

 

Obiectivele atelierului s-au referit la efectuarea analizei SWOT a subdomeniilor identificate și 

elaborarea viziunii și obiectivelor de dezvoltare a acestui sector prioritar în cadrul viitoarei strategii 

de specializare inteligentă. 

Apriori evenimentului au fost identificate 4 subdomenii din sectorul agroalimentar, care înglobează 

potențial de specializare inteligentă, însă în urma discuțiilor au fost definite 3 subdomenii prioritare: 

Biotehnologii agricole 

și horticultură 

 

Culturi de câmp 
 

Zootehnie și medicină 

veterinară 

Procesarea materiei 

prime agricole 

 Biotehnologii 

avansate și 

sustenabile pentru 

agricultură 

 

Agricultură durabilă, inclusiv ecologică 

 

Produse alimentare 

procesate cu valoare 

adăugată 

 

Agenda atelierului de descoperire antreprenorială a inclus o sesiune plenară introductivă, cu contribuii 

din partea reprezentanților autorităților publice relevante (Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului). Directorul Institutului de Microbiologie 

si Biotehnologie a făcut o succintă prezentare a agendei și a modului de desfășurare a întâlnirii.  

Au urmat apoi câteva prezentări realizate de experții naționali invitați (Universitatea Cooperatist 

Comercială, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova) axate pe specializarea inteligentă 

drept o nouă abordare strategică de transformare şi de creștere economică bazat pe cercetare-inovare .  

Prezentările au fost urmate de 2 exerciții participative, care s-au desfășurat în 4 grupuri de lucru 

paralele, moderate de facilitatori:  

- realizarea analizei SWOT pe subdomenii și pentru domeniu integral,  

- formularea viziunii de dezvoltare a subdomeniilor și ulterior a domeniului agroalimentar. 
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Situația actuală a domeniului Agroalimentar 
Sectorul agrar din Republica Moldova este un sector tradițional, bazat pe fertilitatea înaltă a solului 

și condiții climatice favorabile, în care este antrenată circa o treime din forța de muncă națională. Cu 

toate acestea, sectorul înregistrează o pondere disproporționat de mică în PIB (circa 14% în anul 

2018), fapt ce denotă productivitatea și, respectiv, competitivitatea scăzută în acest sector. La fel, 

sectorul agrar din Republica Moldova este amenințat de pericolul degradării intensive a solurilor și 

cel al schimbărilor  climatice,   cu impact major al secetei.  Sporirea competitivității sectorului agrar 

și depășirea problemelor menționate este posibilă prin valorificarea potențialului genetic existent de 

soiuri de plante de cultură și rase de animale, utilizarea potențialului științific și inovativ din domeniu  

(8 instituții de cercetare și ştiinţifico-practice de profil). 

În pofida creșterii impresionante în ultimii ani a exporturilor de produse agroalimentare primare (ex: 

semințe de floarea soarelui, grâu sau fructe), au scăzut exporturile de produse cu un nivel mai avansat 

de procesare (uleiuri din semințe de floarea soarelui, sucuri de fructe sau produse de panificație și 

patiserie). Deci, structura exporturilor de produse agroalimentare în funcție de nivelul de sofisticare 

tehnologică, este îngrijorătoare, deoarece ele nu au fost acompaniate de o creștere proporțională a 

contribuției acestora la crearea valorii adăugate brute și, respectiv, la creșterea economică. 

Analiza SWOT a domeniului Agroalimentar 
Puncte forte 

 Potențialul științific – existența institutelor de cercetări fundamentale și aplicative de resort; 

 Soluri bogate și condiţiilor climatice favorabile; 

 Existența fondului genetic vast și divers a culturilor agricole și animalelor de prăsilă; 

 Experienţă si tradițiile în cultivarea culturilor agricole și animalelor;  

 Sistem de protecție integrată a plantelor și animalelor; 

 Un domeniu de afaceri reprezentativ; 

 Existența potențialului inovativ, materiei prime autohtone și unei infrastructuri dotate de 

procesare a producției agricole; 

Puncte slabe 

 Conexiune insuficientă dintre știință, producere și organele statale; 

 Dependența excesivă de surse energetice neregenerabile și importate; 

 Activitatea dispersionatăa a elementelor sistemului, dezintegrarea dintre procesele de 

producere și procesare, orientare slabă către procesul tehnologic de obținere a produselor  

finale cu pondere în lanț valoric; 

 Fragmentarea excesivă a terenurilor agricole; 

 Degradarea solului în rezultatul managementului incorect; 

 Lipsa unor politici de motivare a cadrelor de înaltă calificare;  

 Lipsa unor laboratoare acreditate internaţional pentru determinarea calității solurilor, 

certificarea materialului semincer și a  producţiei; 

 Capacitatea redusa de absorbitei a inovațiilor de către agenții economici; 

 Lipsa unităților de testare a produselor funcționale elaborate în cantități industriale; 

 Produsele funcționale elaborate nu sunt valorificate de sectorul privat; 

 Finanțarea precară (lipsa investițiilor din partea statului) și asigurarea precară cu echipament 

modern. 
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Oportunități 

 Posibilitățile oferite de către acordul de liber schimb aprofundat si cuprinzător din cadrul 

Acordului de Asociere la UE; 

 Relațiile de colaborare între țări/parteneriatele internaționale de colaborare, fonduri regionale 

și internaționale de investiții; 

 Acces deschis la piețele internaționale; 

 Gradul avansat de mobilitate și deschiderea științei; 

 Cererea înaltă a produselor organice; 

 Politici adecvate in domeniul procesării si exportului de produse. 

Amenințări 

 Exodul și îmbătrânirea forței de muncă 

 Concurența neloială, importul necontrolat, monopolizarea 

 Instabilitatea social-economică, pericolul embargourilor 

 Surse energetice limitate și costisitoare 

 Micșorarea volumului de apă potabilă 

 Hazardurile naturale 
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Principalii factori de dezvoltare identificați pentru cele 4 subdomenii, ca rezultat al exercițiului 

participativ în grupuri sunt prezentate în tabelul 1.  

Tabelul 1. Factorii principali de dezvoltare pe subdomenii  

Procesarea materiei 

prime agricole 

Biotehnologii agricole 

și Horticultură 

Culturi de câmp Zootehnie și medicină 

veterinară 

 Existența materiei 

prime autohtone  

 Exodul forței de 

muncă 

 Lipsa unităților de 

testare a produselor în 

cantități industriale 

 Produsele funcționale 

elaborate nu sunt 

valorificate de sectorul 

privat 

 Existența potențialului 

științific 

 Îmbătrânirea forței de 

muncă 

 Acces deschis la 

piețele internaționale 

 Orientare slabă către 

procesul tehnologic 

(produse finale cu 

pondere în lanț valoric) 

 Existența programelor 

de stat și internaționale 

(donatori) de finanțare 

și subvenționare a 

producătorilor 

 Cererea înaltă a 

produselor organice  

 Asimilare a 

tehnologiilor 

informaționale în 

procesul de procesare 

 Micșorarea volumului 

de apă potabilă 

 Hazardurile naturale 

 Potențialul științific 

– institutele de 

cercetări 

fundamentale de 

resort 

 Diagnosticul 

organismelor nocive 

(protecția integrată a 

plantelor) 

 Finanțarea precară 

(lipsa investițiilor din 

partea statului) 

 Asigurarea precară 

cu echipament 

modern 

 Relațiile de 

colaborare între 

țări/parteneriatele 

internaționale de 

colaborare 

 Fonduri regionale și 

internaționale de 

investiții 

 Concurența neloială, 

importul necontrolat, 

monopolizarea 

 Instabilitatea social-

economică 

 Soluri bogate 

 Potențial științific 

uman 

 Asigurarea 

insuficientă cu cadre 

de înaltă calificare 

(motivația) 

 Promovarea unui 

sistem durabil și 

rezilient de 

agricultură ecologică 

 Diminuarea 

potențialului 

științific uman 

 Surse energetice 

limitate și 

costisitoare 

 Existenta condiţiilor 

climatice de creștere a 

animalelor  

 Prezenta fondului 

genetic (animale de 

prăsilă)  

 Potential inovativ 

existent în ce privește 

creșterea animalelor si 

procesarea producţiei 

 Lipsa unor laboratoare 

acreditate internaţional 

pentru certificarea 

producţiei 

 Sistem imperfect / 

Subdezvoltarea 

sistemului de 

organizare a sectorului 

zootehnic (lipsa 

segmentului de 

reproducție a 

animalelor de prăsilă, 

etc.) / Activitatea 

dispersionată a 

elementelor sistemului 

 Insuficienta 

specialiștilor in 

domeniu (personalului 

calificat) 

 Capacitatea redusa de 

absorbitei a inovațiilor 

de către agenții 

economici 

 Posibilitățile oferite de 

către acordul de liber 

schimb aprofundat si 

cuprinzător din cadrul 

Acordului de Asociere 

 Politici adecvate in 

domeniul procesării si 

exportului de produse 

 Exodul forței de 

munca / promovarea 

exodului forței de 

munca  

 Hazarduri naturale 

 Concurența neloială pe 

plan intern și extern 
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Viziunea de dezvoltare a domeniului Agroalimentar  
Domeniul agroalimentar va fi unul  durabil, de precizie, inclusiv ecologic, integrat în economia 

circulară, utilizând mai eficient materiile prime și reducând pierderile, cu un lanț valoric complex, 

bazat pe tehnologii moderne și utilizarea eficientă a resurselor naturale. 

Obiectivele de dezvoltare a domeniului Agroalimentar 

 Crearea unei platforme eficiente de comunicare între cercetare și business, crearea clusterelor 

cercetare - implementare - producere cred ca reiese din context, 

 adoptarea unui nou concept de intensificare a agriculturii bazat pe un circuit mai închis și deplin 

de energie și nutrienți (asolamente raționale, sistemul conservativ de prelucrare a solului; sisteme 

raționale de fertilizare a solului; etc.); 

 Sporirea ponderii suprafețelor cu aplicare a agriculturii de precizie și ecologice și sporirea cotei 

producției ecologice până la 5-10% 

 Stimularea producătorilor agricoli în baza monitoringului serviciilor ecosistemice acordate de 

fermieri; 

 Utilizarea materialului semincer și săditor devirozat/certificat 

 Valorificarea potențialului inovativ si dotarea tehnologica  

 Perfecționarea legislației din domeniu si a instrumentelor de implementare a acesteia  

 Pregătirea si perfecționarea cadrelor calificate, implementarea programelor de formare continuă 

a specialiștilor din domeniu, 

 Implementarea tehnologiilor avansate și/sau intensive (bazate pe flux complex) de procesare a 

materiei prime organice 

 Asigurarea de nișe stabile pe piețele internaționale de produse alimentare procesate 

 Implementarea inovațiilor în domeniul procesării în fluxul tehnologic, 

 Crearea unităților de testare a tehnologiilor noi și calității produselor în cantități industriale, 

 Certificarea conformității producției agricole standardelor naționale și europene, crearea unor 

laboratoare acreditate internațional pentru certificarea producției; 

 Finanțarea și realizarea proiectelor de parteneriat, 

 Susținerea businessului mic și mijlociu 

Concluzii  
Rezultatele discuțiilor în cadrul acestui atelier au confirmat importanța sectorului agro -alimentar  în 

calitate de domeniu prioritar  în cadrul Strategiei de Specializare Inteligentă a Republicii Moldova. 

Participanții la atelier au apreciat importanța unor astfel de exerciții nu numai pentru identificarea 

viziunii și obiectivelor de valorificare a potențialului inovativ din domeniu, ci și pentru crearea 

condițiilor de comunicare si cooperare dintre diferiți actori. 

Recomandări 
Planificarea atelierelor de descoperire antreprenorială din sectorul agricol va trebui sa țină cont și de 

perioadele sezoniere ale sectorului. 

Pentru următoarele etape ale procesului de descoperire antreprenorială se recomandă și ateliere 

intersectoriale (cu participarea reprezentanților altor domenii domenii prioritare identificate în 

procesul de cartografiere.) 
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În cele ce urmează sunt prezentate viziune pe subdomenii, rezultate în cadrul discuțiilor în grupurile 

de lucru.  

Tabelul 2. Viziuni pentru subdomeniile din sectorul agro-alimentar 

Biotehnologii agricole 

și horticultură  

Culturi de câmp 

 
Zootehnie și medicină 

veterinară 

Procesarea materiei 

prime agricole 

1. Care este situația actuală a subdomeniului 

 

- Soiuri de plante cu 

potențial productiv 

înalt, care nu sunt pe 

deplin implementate, 

-Ramurile 

subdomeniului 

(pomicultura, 

legumicultura, 

viticultura, baciferele, 

plantele ornamentale, 

nuciferele, genetica și 

ameliorarea, tehnologii 

agrotehnice și de 

protecție, agricultură 

ecologică) nu sunt 

valorificate pe deplin 

din cauza lipsei 

resurselor financiare, 

- Lipsa comunicării 

dintre producători și 

cercetători, lipsa 

interesului față de noile 

tehnologii.   

 

- Situație stabilă cu 

tendințe de reducere a 

nivelului de producție; 

- Degradarea intensivă 

a fertilității solului; 

- Diminuarea 

potențialului științific 

uman; 

- Lipsa forței de 

muncă calificate; 

- Lipsa producerii 

produselor ecologice; 

-Dezintegrarea 

ramurilor fitotehnice și 

zootehnice; 

-Condiții climatice 

favorabile 

-Experiența (tradiția) 

de creștere a 

animalelor  

-Existența 

infrastructurii de 

procesare 

-Existența 

genofondului 

animalelor de prăsilă, 

dar cu un nivel scăzut 

de manifestare 

-Existența 

potențialului inovativ 

- Potențial științific, 

- Produse funcționale 

elaborate, 

- Materie primă 

autohtonă  

- Orientare slabă către 

procesul tehnologic  

bazat pe produse finale 

cu pondere în lanț 

valoric, 

-Infrastructură  

neperformantă de 

testare a calității 

produselor,  

- Produsele funcționale 

elaborate nu sunt 

valorificate de sectorul 

privat. 

2. Care sunt provocările? 

 

-Instabilitatea social-

economică  

-Concurența neloială, 

importul necontrolat, 

monopolizarea 

-Calitatea redusă a 

produselor agricole 

(neconformă 

standardelor) 

-Aplicabilitatea joasă a 

tehnologiilor moderne 

 -Embargourile 

- Degradarea și 

poluarea resurselor 

naturale; 

- Resurse energetice 

neregenerabile limitate 

la prețuri ascendente; 

- Schimbări climatice 

cu manifestarea 

frecventă a secetelor; 

- Reducerea drastică a 

biodiversității în 

mediul acvatic, terestru 

și subteran; 

- Insuficiența de 

potențial uman 

calificat; 

- Dezintegrarea 

comunităților rurale. 

-Lipsa cadrelor 

calificate 

-Lipsa laboratoarelor 

acreditate internațional 

pentru certificarea 

producției 

-Sistem dispersat 

(lipsa pășunilor, a 

centrelor de 

reproducere a 

animalelor de prăsilă 

etc.) 

-Legislația imperfectă 

și învechită. 

 

-Ridicarea nivelului 

culturii consumului 

-Orientarea procesului 

tehnologic spre 

obținerea produselor 

finale cu pondere 

înaltă în lanț valoric 

-Crearea infrastructurii  

performante de testare 

a tehnologiilor noi și a 

calității produselor 

-Integrarea 

tehnologiilor 

informaționale în 

fluxurile de procesare 
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3. VIZIUNEA 

 

- Agricultură de 

precizie, 

-Crearea clusterelor 

cercetare - 

implementare - 

producere bazată pe 

tehnologii moderne, 

-Sporirea ponderii 

suprafețelor cu aplicare 

a agriculturii de 

precizie și ecologice și 

sporirea cotei 

producției ecologice 

pînă la 5-10% 

-Utilizarea 

materialului semincer 

și săditor 

devirozat/certificat 

Sisteme de agricultură 

durabilă, inclusiv 

ecologice cu consum 

redus de surse 

energetice 

neregenerabile, în 

armonie cu mediul 

ambiant și atractiv 

pentru comunitățile 

rurale; 

Stimularea 

producătorilor agricoli 

în baza monitoringului 

serviciilor 

ecosistemice acordate 

de fermieri; 

Un sistem durabil, cu 

un lanț valoric 

complex, integrat în 

economia circulară, 

bazat pe tehnologii 

moderne și utilizarea 

eficientă a resurselor 

naturale. 

Tehnologii avansate 

și/sau intensive (bazate 

pe flux complex) de 

procesare a materiei 

prime organice 

Nișe stabile pe piețele 

internaționale de 

produse alimentare 

procesate 

4. Care sunt principalele obiective pentru realizarea acestei viziuni? 

 

- Finanțarea și 

realizarea proiectelor 

de parteneriat 

- Susținerea 

businessului mic și 

mijlociu 

- Modificarea cadrului 

normativ din domeniu 

-Investiții în domeniu 

-Crearea 

parteneriatelor 

inter/intrastatele în 

domeniu 

Susținerea 

programelor și 

proiectelor științifice, 

pregătirii cadrelor, 

conlucrării dintre 

știința și producători 

agricoli prin 

intermediul serviciilor 

de extensiune; 

Acceptarea unui nou 

concept de 

intensificare a 

agriculturii bazat pe un 

circuit mai închis și 

deplin de energie și 

nutrienți (asolamente 

raționale, sistemul 

conservativ de 

prelucrare a solului; 

sisteme raționale de 

fertilizare a solului; 

etc.); 

Certificarea 

conformității 

producției agricole 

standardelor naționale 

și europene. 

-Valorificarea 

potenţialului inovativ 

si dotarea tehnologica  

-Perfecționarea 

legislației din domeniu 

si a instrumentelor de 

implementare a 

acesteia  

-Pregătirea si 

perfecționarea cadrelor 

calificate  

-Crearea si dezvoltarea 

unor centre regionale  

specializate de prestare 

a serviciilor in 

domeniul zootehnic si 

al medicinei veterinare 

-Stimularea cooperării 

profesionale dintre 

mediul de afaceri, 

mediul academic si 

societatea civila 

-Crearea unor 

laboratoare acreditate 

internaţional pentru 

certificarea producţiei 

 

-Implementarea 

programelor de 

formare continuă a 

specialiștilor din 

domeniu, 

-Implementarea 

inovațiilor în domeniul 

procesării în fluxul 

tehnologic, 

- Crearea unităților de 

testare a tehnologiilor 

noi și calității 

produselor în cantități 

industriale, 

- Crearea unei 

platforme eficiente de 

comunicare între 

cercetare și business. 
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VIZIUNEA pentru domeniul prioritar  

AGRICULTURĂ ȘI PROCESAREA PRODUCȚIEI AGRICOLE 

 

1. Care este situația actuală a domeniului? Detaliați domeniul, identificați nișele importante 

Sectorul agro-alimentar – un sector tradițional, bazat pe fertilitatea înaltă a solului și condiții 

climatice favorabile. Nu este pe deplin valorificat genofondul genetic existent de plante de cultură 

și rase de animale, potențialul științific și inovativ existent din cauza capacității reduse de absorbție 

a inovațiilor de către agenții economici.  Existența unei infrastructuri dotate de procesare a 

producției agricole deschide  posibilitatea valorificării de către sectorul privat a unor noi produse 

funcționale elaborate cu valoare adăugată.  

 

2. Care sunt provocările? 

- Pericolul degradării intensive a solurilor și cel al schimbărilor  climatice,   cu impact major 

al secetei;  

- Resurse energetice neregenerabile limitate la prețuri ascendente; 

- Aplicabilitatea joasă a tehnologiilor moderne; 

- Lipsa infrastructurii  performante de testare a tehnologiilor noi,  a calității solului, 

materialului semincier și a produselor; 

- Exodul și îmbătrânirea forței de muncă; 

- Concurența neloială, importul necontrolat, monopolizarea. 

 

3. Cum ar trebui să fie domeniul prioritar în 2029 pentru a rămâne competitiv, inovativ și 

pentru a răspunde provocărilor societale (VIZIUNEA)? 

Domeniul agroalimentar va fi unul  durabil, de precizie, inclusiv ecologic, integrat în economia 

circulară, utilizând mai eficient materiile prime și reducând pierderile, cu un lanț valoric complex, 

bazat pe tehnologii moderne și utilizarea eficientă a resurselor naturale. 

 

4. Care sunt principalele obiective pentru realizarea acestei viziuni?  

- Crearea unei platforme eficiente de comunicare între cercetare și business, crearea clusterelor 

cercetare - implementare - producere bazate pe tehnologii moderne, 

- Acceptarea unui nou concept de intensificare a agriculturii bazat pe un circuit mai închis și deplin 

de energie și nutrienți (asolamente raționale, sistemul conservativ de prelucrare a solului; sisteme 

raționale de fertilizare a solului; etc.); 

- Sporirea ponderii suprafețelor cu aplicare a agriculturii de precizie și ecologice și sporirea cotei 

producției ecologice până la 5-10% 

- Stimularea producătorilor agricoli în baza monitoringului serviciilor ecosistemice acordate de 

fermieri; 

- Utilizarea materialului semincer și săditor devirozat/certificat 

-Valorificarea potențialului inovativ si dotarea tehnologica  

-Perfecționarea legislației din domeniu si a instrumentelor de implementare a acesteia  

-Pregătirea si perfecționarea cadrelor calificate, implementarea programelor de formare continuă a 

specialiștilor din domeniu, 
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- Implementarea tehnologiilor avansate și/sau intensive (bazate pe flux complex) de procesare a 

materiei prime organice 

- Asigurarea de nișe stabile pe piețele internaționale de produse alimentare procesate 

- Implementarea inovațiilor în domeniul procesării în fluxul tehnologic, 

- Crearea unităților de testare a tehnologiilor noi și calității produselor în cantități industriale, 

- Certificarea conformității producției agricole standardelor naționale și europene, crearea unor 

laboratoare acreditate internațional pentru certificarea producției; 

- Finanțarea și realizarea proiectelor de parteneriat, 

- Susținerea businessului mic și mijlociu 

 

5. Care părți interesate ar trebui să fie implicate în realizarea acestei viziuni? 

Sectorul privat (agenții economici); 

Mediul academic (instituțiile de învățământ, instituțiile  de cercetare și științifico-practice, unitățile de 

transfer tehnologic, laboratoare acreditate); 
Sectorul asociativ (asociațiile profesionale de producători, procesatori și consumători); 

Sectorul public (autorități publice centrale și locale); 

Partenerii de dezvoltare. 

 

 

 


