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FĂRĂ ÎNTREPRINDERI 
MARI ECONOMIA 
E UN ORGANISM 
FĂRĂ OSATURĂ 

Nicio ţară nu se poate dezvolta doar pe seama 
întreprinderilor mici şi mijlocii, oricât de importan-
te ar fi  acestea, deoarece scheletul oricărei economii 
este format de întreprinderile mari care dau câmp 
de lucru celorlalte, a menţionat preşedintele AŞM, 
acad. Gheorghe Duca, în deschiderea Conferinţei 
Naţionale „Cercetarea şi inovarea în parteneriat cu 
mediul de afaceri.” Această reuniune ştiinţifi co-
practică a avut loc la Academia de Ştiinţe a Moldo-
vei, la 10 noiembrie 2011, de Ziua Internaţională a 
Ştiinţei.

Evenimentul, întrunind cercetători, deputaţi, re-
prezentanţi ai mediului de afaceri din ţară, ai minis-
terelor şi corpului diplomatic acreditat la Chişinău, 
lansează, în premieră  absolută, o nouă fază în co-
laborarea dintre Academia de Ştiinţe, Guvern, mi-
nisterul Economiei, Consiliul Rectorilor şi Camera 
de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova în ve-
derea identifi cării soluţiilor pentru dezvoltarea unei 
economii durabile având la bază inovaţiile.

Preşedintele Parlamentului, Marian Lupu, care 
a participat la lucrările conferinţei, a salutat eveni-
mentul, menţionând că dezvoltarea capacităţii ştiin-
ţifi ce şi de cercetare cere o abordare bazată pe des-
chidere şi sinergie, iar capacitatea aplicativă aduce 
o valoare socio-economică inestimabilă inovaţiilor 
ştiinţifi ce. În cadrul şedinţei plenare, oratorii au pro-
pus  punerea în aplicare a unor mecanisme coerente 
privind conexiunea între ştiinţă, inovare, transfer 
tehnologic şi mediul de afaceri, menite să contri-
buie la modifi carea politicii de stat de susţinere a 
cercetării tehnologice şi atingerea scopului fi nal – 
relansarea economică a Republicii Moldova, asigu-
rarea unei noi calităţi a creşterii economice, obiectiv 
realizabil doar pe o platformă inovativă.

Valeriu Lazăr, viceprim-ministru, ministrul Eco-
nomiei a declarat că  politicile naţionale de încuraja-
re a antreprenoriatului trebuie să rezide în creşterea 
inovaţiilor şi transferului tehnologic. El şi-a expri-
mat certitudinea că ideile şi talentul pot fi  valorifi -
cate doar în urma unei cooperări strânse între struc-
turile administraţiei publice centrale, AŞM, Agenţia 
pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, instituţiile de 
cercetare, inovare şi transfer tehnologic, echipele 
manageriale ale întreprinderilor şi organizaţiilor. 

Acad. Gheorghe Duca a prezentat raportul „Şti-
inţa şi inovarea, pilonii dezvoltării durabile a eco-
nomiei”, în care a invocat etapele pe care le parcurg 
cercetările ştiinţifi ce pentru a se solda cu inovaţii, 

menţionând şi impactul fi nanţării ştiinţei asupra 
dezvoltării societăţii. Preşedintele AŞM a remarcat 
că economia Republicii Moldova, din păcate, face 
parte din categoria economiilor care cresc fără ino-
vare, de vină fi ind structura economiei naţionale, 
care se bazează mai mult pe consumul bunurilor 
de import. „În acest context se impune promovarea 
unei noi politici, care, fără a diminua importanţa în-
treprinderilor mici şi mijlocii (IMM), să încurajeze 
dezvoltarea întreprinderilor naţionale mari. Din pă-
cate, pe  moment, se arată în raportul preşedintelui 
AŞM, pentru Republica Moldova dezvoltarea unor 
întreprinderi mari, competitive pe plan internaţio-
nal nu constituie o prioritate. În aceste condiţii, este 
anevoioasă dezvoltarea unui domeniu de cercetare 
care să fi e conectat la economia ţării şi să activeze 
în strânsă legătură cu businessul”.

Primarul General al mun. Chişinău, Dorin Chir-
toacă,  în discursul său de la conferinţă,  şi-a expri-
mat speranţa că oamenii de ştiinţă, împreuna cu ad-
ministraţia publică şi mediul de afaceri, vor depune 
eforturi conjugate pentru a identifi ca idei şi soluţii 
noi ce vor contribui la atingerea unui nivel cât mai 
înalt de performanţă economică. 

Lumea afacerilor a fost reprezentată la conferin-
ţă de fostul prim-ministru Ion Sturza. Prin interme-
diul unui material video, el a căutat să formuleze un  
răspuns la întrebarea „Este oare mediul de afaceri 
autohton interesat de cercetare şi inovare?” 

Un amplu raport care, în mare măsură, a core-
lat cu tezele discursurilor ţinute de vorbitori privind 
„Ştiinţa universitară: cercetare, inovare şi business 
inovaţional”, a prezentat acad. Ion Bostan, preşedin-
tele Consiliului Rectorilor din Moldova. El a men-
ţionat că misiunea oricărei universităţi se rezumă la 
edifi carea societăţii bazate pe cunoaştere, realizată 
prin integritatea a 4 piloni – educaţie, cercetare, 
transfer de cunoştinţe, producere. Referitor la acti-
vitatea inovaţională a savanţilor, acad. Ion Bostan 
consideră că, în primul rând, trebuie de modifi cat 
cadrul legat de protecţia proprietăţii intelectuale, a 
inovaţiilor şi că businessul inovaţional trebuie reali-
zat, în sfârşit, în baza cercetărilor ştiinţifi ce.

Agenda de lucru a Conferinţei a inclus 7 secţi-
uni: Agricultura; Mecanizarea agriculturii; Energie 
regenerabilă; Electronica şi ingineria materialelor; 
Managementul deşeurilor; Tehnologii informaţi-
onale; Substanţe chimice şi materiale noi, care au 
acoperit o gamă largă de domenii de importanţă ma-
joră pentru Republica Moldova.

În încheiere, a fost adoptată o rezoluţie care, 
conţinând soluţiile propuse de participanţii la for, 
fusese remisă Guvernului, ministerelor de resort în 
vederea revizuirii politicii de stat de susţinere a cer-
cetării tehnologice şi relansării economice. 
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