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În articol sunt examinate problemele privind modelarea ciclului inovaţiilor deschise. Actualitatea temei 
respective este condiţionată de necesitatea de a schimba modelul actual de elaborare, implementare şi 
comercializare a inovaţiilor în Republica Moldova pentru dezvoltarea inovaţională cu succes a economiei ţării. 
Scopul articolului este de a analiza experienţa străină de aplicare a modelului inovaţiilor deschise şi  
de a propune recomandări pentru implementarea acestuia în R. Moldova. Metodele folosite la elaborarea 
articolului au fost: analiza şi generalizarea literaturii de specialitate, a materialelor analitice, a altor materiale 
şi publicaţii la tema inovaţiilor deschise. În rezultat, au fost arătate posibilităţile de evaluare calitativă şi 
cantitativă a gradului de deschidere a întreprinderii către implementarea conceptului de inovaţie deschisă.  
S-au propus recomandări pentru funcţionarea eficientă a modelului de inovaţie deschisă în Republica Moldova. 

Cuvinte-cheie: inovaţii deschise, evaluare cantitativă, evaluare calitativă, Republica Moldova, model 
de inovaţie deschisă. 

The article examines issues which appear in modeling the open innovation cycle. Actuality of theme is 
driven by the need in changing the current model of development, implementation and commercialization 
innovations in Moldova for developing successful innovative economy. The purpose of this article is to analyze 
foreign experience of implementing open innovation model and to propose recommendations for its 
implementation in Moldova. Methods used: analysis and generalization of literature, analytical materials, 
other materials and publications on open innovation. As a result were shown the possibilities of qualitative and 
quantitative assessment of the degree of openness of the company to implement the concept of open innovation. 
Were also proposed recommendations for the efficient operation of the open innovation model in Moldova. 

Key words: open innovation, quantitative evaluation, qualitative evaluation, open innovation model, 
Republic of Moldova. 
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Introducere. La momentul actual, economia mondială trece printr-un proces de schimbări majore şi
de restructurări profunde. Acest lucru necesită noi căi de dezvoltare inovaţională, ceea ce înseamnă că inovaţiile 
trebuie să cuprindă sfere mai largi, iar în procesul dat, întreprinderile nu pot conduce singure toate activităţile 
de C&DT, de aceea ele trebuie să valorifice şi cunoştinţele din afara lor, care pot fi licenţiate sau cumpărate [3]. 
Deci, apare un nou model de dezvoltare a afacerilor inovaţionale şi, anume, modelul bazat pe principiile 
inovaţiilor deschise. În special, în contextul globalizării economiei, este necesară acumularea cunoştinţelor şi 
a valorilor, împărtăşirea experienţei pentru soluţionarea în comun, de către diferiţi actori, a sarcinilor dezvoltării 
şi obţinerea succesului în inovaţii. Aşadar, la baza inovaţiilor deschise se situează deschiderea, disponibilitatea 
de cooperare şi de împărţire a succesului cu partenerii. 

Potrivit profesorului Henry Chesbrough, care a inventat termenul de inovaţie deschisă, conceptul acestui 
fenomen este legat de managementul proceselor de inovaţie, care presupun că ideile valoroase pot veni 
din interiorul sau din afara firmei şi pot merge pe piaţă dinăuntrul sau dinafara companiei, de asemenea [1]. 

Astfel, teoria inovaţiilor deschise determină procesul de cercetare şi dezvoltare tehnologică ca sistem 
deschis. Inovaţiile deschise înseamnă o abordare care implică nu doar sursele interne ale unei organizaţii, 
ci şi cele din exterior. Esenţa modelului de inovaţii deschise constă în faptul că este compania cea care poate 
atrage idei noi şi poate să iasă pe piaţă cu un nou produs nu doar datorită propriei dezvoltări interne, ci, 
de asemenea, activând în colaborare cu alte organizaţii [5; 6]. 

Teoria inovaţiilor deschise presupune faptul că în procesul inovaţional sunt implicaţi toţi participanţii 
mediului intern şi extern al organizaţiilor. În acest mediu există un număr mare de idei atât în interiorul 
firmei, cât şi în afara ei, idei care sunt accesibile pentru utilizare, iar specialiştii dintr-o organizaţie pot fi 
angajaţi de către o alta [7]. 
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Modelul inovaţiilor deschise este utilizat de ţările dezvoltate, iar pentru transformarea inovaţională cu 
succes a economiei RM, implementarea modelului dat ar trebui să fie, de asemenea, unul din factorii principali. 

În prezent, problema inovaţiilor deschise nu este examinată activ în mediul ştiinţific al ţării noastre, 
iar statul gestionează ineficient chiar şi acea proprietate intelectuală care este creată din contul bugetului 
public. În Republica Moldova, cercetarea paradigmei inovaţiilor deschise nu s-a realizat până acum şi 
nu există lucrări ale savanţilor care ar dezvălui contextul acestui fenomen. 

Statistica statelor dezvoltate arată că partea principală a PIB-ului este creată în sectorul întreprinderilor 
mici şi mijlocii. În Republica Moldova se realizează o politică de stat activă de susţinere a acestui tip 
de întreprinderi. Ţara, prin adoptarea programelor de stat, a ales modelul inovaţional de dezvoltare a economiei 
naţionale, însă, progrese mari în dezvoltarea inovaţională nu se prea observă. De aceea, se presupune că 
aplicarea modelului inovaţiilor deschise ar putea influenţa pozitiv dezvoltarea economică. 

În pofida faptului că întreprinderile conştientizează importanţa tehnologiilor externe, nici măcar 
utilizarea celor interne pe piaţă, până în prezent, nu a devenit o practică răspândită pe larg. Din cauza 
nivelului redus de dezvoltare a pieţei tehnologiilor în ţara noastră, comercializarea tehnologiilor în ansamblu 
este o activitate complicată. În majoritatea întreprinderilor autohtone lipseşte sistemul complex de căutare 
a potenţialilor cumpărători, urmărind, totodată, foarte activ apariţia noilor realizări pe piaţă. 

Analiza activităţii întreprinderilor din sectorul TIC în domeniul inovaţiilor deschise, realizată de autori 
prin metoda interviurilor cu principalii specialişti din sector a arătat că în R. Moldova există toate premisele 
social-economice pentru posibilitatea implementării în cadrul lor a managementului inovaţiilor deschise. 
Alegerea acestui sector pentru analiză a fost determinată de faptul că, la momentul actual, sectorul TIC 
constituie 8% din PIB-ul ţării. 

Modelarea ciclului de creare a inovaţiilor deschise. În procesul trecerii la modelul inovaţiilor deschise 
are loc interacţiunea activă a întreprinderii cu inovatorii externi. Corporaţia transnaţională IBM, care 
de la momentul creării şi până în anul 1990 a utilizat activ modelul inovaţiilor închise pentru dezvoltarea 
afacerii, serveşte drept exemplu de trecere armonioasă de la modelul inovaţiilor închise la cel al inovaţiilor 
deschise. Bază a acesteia a fost controlul intercorporativ al soluţiilor tehnologice, crearea şi implementarea 
inovaţiilor în interiorul corporaţiei. Interacţiunea strânsă cu respectivii clienţi nu permitea acestora să accepte 
soluţiile oferite de concurenţi. Companiile-clienţi, în procesul realizării proiectelor comune cu IBM, prezentau 
un volum foarte mare de informaţii confidenţiale, ceea ce confirma credibilitatea înaltă faţă de corporaţie şi 
certitudinea inexistenţei unor canele de scurgere a informaţiilor. Un rol important în tranziţia la modelul deschis 
a avut construirea unui nou model de afaceri la intersecţia mediului tehnologic şi economic de dezvoltare 
a companiei. Experţii în domeniul inovaţiilor deschise consideră că la crearea unui nou model de afaceri este 
necesar de a pune accentul pe şase componente principale [1; 2; 7], Fig. 1. 

Fig. 1. Principalele elemente ale modelului inovaţiilor deschise 
Sursa: Elaborată de autori. 
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În continuare, este necesar să examinăm, în mod detaliat, aceste elemente. 
1. Descrierea importanţei produsului pentru consumatorul final. În procesul descrierii importanţei 

produsului este necesar de a răspunde la două întrebări principale: Ce problemă a consumatorului 
necesită a fi soluţionată? Cât de importantă este această problemă pentru consumator? Procesul 
elaborării produsului prin utilizarea modelului inovaţiilor deschise este expus în detaliu în lucrările 
[5; 4; 1; 2]. 

2. Identificarea nişei de piaţă. Pentru identificarea nişei de piaţă pentru consumatorul final              
este necesar, în mod obligatoriu, de a alege grupul ţintă de consumatori ai produsului. De regulă, 
consumatorii examinează importanţa/valoarea tehnologiei, reieşind din posibilităţile ei. Dacă 
întreprinderea îşi înţelege grupul ţintă de consumatori, ea obţine nu doar avantaje pentru penetrarea 
cu succes a pieţei, ci înţelege şi dezvoltarea ulterioară a produsului propus. 

3. Crearea lanţurilor valorice. După determinarea valorii produsului şi a principalelor elemente                  
ale acestei valori pentru consumatorul final în cadrul unei anumite nişe de piaţă este necesar                  
de a trece la crearea lanţului valoric. Pentru crearea unui lanţ valoric eficient este indispensabil              
de a soluţiona două sarcini: 
• Lanţul trebuie să creeze valoare produsului pe întreg parcursul lui şi la final să familiarizeze  

consumatorul; 
• Lanţul trebuie să permită companiei să conteze pe un volum suficient de valoare pentru 

justificarea cadrului modelului inovaţiei deschise. 
4. Determinarea nivelului de rentabilitate şi structurii veniturilor şi cheltuielilor. Aici este 

necesar de a determina structura cheltuielilor, raportul de creare a valorii dintre consumatori, 
producător şi furnizori, de a identifica nevoia de resurse financiare şi de producţie pentru 
introducerea produsului pe piaţă. 

5. Crearea unei reţele eficiente de parteneri. Construirea unor relaţii reciproc avantajoase pe termen 
lung cu toţi participanţii proiectului va contribui la maximizarea utilizării potenţialului noii 
tehnologii pe piaţă pe partea cumpărătorilor, dar şi va permite de a reduce cheltuielile pentru 
realizarea proiectului. 

6. Elaborarea strategiei de competitivitate. Există diferite strategii de competitivitate pe piaţă.             
În sectoarele tradiţionale ale economiei producătorii optimizează la maximum procesele de afaceri 
pentru reducerea cheltuielilor şi propun consumatorului un preţ atractiv. În sectoarele tehnologic 
avansate ale economiei, în special, în sectorul TIC, acestea ţin de crearea în interiorul companiei               
a condiţiilor pentru formarea preţurilor la produse pentru consumatori, dar şi pentru protecţia 
tehnologiei de copiere din partea concurenţilor. 

La abordarea modelului inovaţiilor deschise, companiile înţeleg că în cadrul companiei nu lucrează            
cei mai buni specialişti, nu apar cele mai bune idei; ideile noi pot fi sortite eşecului în cadrul modelului               
de afaceri existent. Compania analizează efectul de la achiziţionarea ideilor străine şi adoptă decizia dacă 
urmează de implementat independent toate ideile. Izolarea ştiinţifică în cadrul acestui model nu este                    
o garanţie de succes, ci, mai curând, un factor restrictiv. De aceea, colaborarea cu alte firme din domeniu,                 
cu furnizorii, universităţile şi consumatorul final poate avea o contribuţie majoră. 

Principiile utilizării inovaţiilor deschise în cadrul unei organizaţii corespund celor patru direcţii-cheie 
funcţionale de management al activităţii inovaţionale. Acestea sunt managementul: C&DT, al resurselor 
umane, al proprietăţii intelectuale şi al competitivităţii. 

Premisele de trecere a activităţii companiilor autohtone la modelul inovaţiilor deschise pot fi: 
 Difuzarea intensivă a cunoştinţelor între agenţii activităţii inovaţionale; 
 Creşterea rapidă a numărului de realizări în acest domeniu; 
 Disponibilitatea de utilaje, de personal, de cunoştinţe.  

(Realizările patentate nu au putut fi utilizate până în prezent şi din cauza lipsei de utilaje, 
de personal, de cunoştinţelor). 

Dezvoltarea cu succes a modelului inovaţiilor deschise în Republica Moldova poate fi împiedicată              
de necesitatea unor condiţii de bază, la care se referă (următoarele): 

• Securitatea afacerilor şi populaţiei; 
• Stabilitatea socială şi politică; 
• Nivelul şi calitatea capitalului uman; 
• Climatul investiţional atractiv; 
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• Libertatea economică şi pieţele competitive;
• Dezvoltarea societăţii civile;
• Resursele disponibile pentru realizarea inovaţiilor.
Pentru funcţionarea eficientă a modelului inovaţiilor deschise este raţională crearea de parteneriate 

pentru realizarea în comun a cercetării şi a dezvoltării. Utilizarea parteneriatului va permite de a crea
un model optim de afaceri, de a reduce costurile de cercetare şi dezvoltare tehnologică, de a creşte volumele 
de producţie şi de a crea pieţe principial noi pentru produse inovatoare. 

Este fără îndoială faptul că trecerea de la modelul inovaţiilor închise la modelul inovaţiilor 
deschise implică dezvoltarea unei noi metode de „gândire”. Aceasta va permite de a creşte eficienţa 
utilizării potenţialului intelectual, va contribui la creşterea concurenţei şi la crearea locurilor 
de muncă tehnologic avansate. 

Implementarea modelului inovaţiilor deschise va contribui la participarea ţării în cadrul programelor 
tehnico-ştiinţifice internaţionale, al platformelor tehnologice europene, la dezvoltarea infrastructurii interne 
pentru interacţiunea cu mediul tehnico-ştiinţific extern şi infrastructura inovaţională (reţele, universităţi 
inovaţionale, parcuri ştiinţifico-tehnologice, instituţii de dezvoltare etc.). 

Susţinem opinia savanţilor care, prin deschiderea inovaţională a companiilor, înţeleg activitatea 
în comun cu consumatorii şi furnizorii, universităţile şi laboratoarele ştiinţifice naţionale, start-up-urile şi 
consorţiile sectoriale în vederea cercetării şi dezvoltării tehnologice, creării şi promovării pe piaţă 
a produselor şi tehnologiilor inovaţionale în baza conceptului de inovaţii deschise şi aplicării modelelor 
de afaceri deschise [7]. 

Evaluarea cantitativă şi calitativă a gradului de deschidere spre inovaţii a companiilor 
Pentru evaluarea gradului de deschidere a companiei şi a disponibilităţii ei, pentru realizarea activităţii 

inovaţionale în baza principiului inovaţiilor deschise, este necesar de a analiza fiecare direcţie funcţională 
după următorii indicatori calitativi ai gradului de deschidere inovaţională: 

Managementul resurselor umane: 
 Realizarea proiectelor, cercetării şi dezvoltării tehnologice în comun cu organizaţii şi specialişti din

exterior;
 Dezvoltarea unor componente ale produsului/serviciului inovaţional de către companii diferite;
 Colaborarea cu cele mai bune resurse umane/specialişti din domeniu;
 Interacţiunea activă cu universităţile şi instituţiile de cercetare, atragerea specialiştilor tineri şi

studenţilor în cadrul proiectelor inovaţionale;
 Atitudinea loială faţă de participarea angajaţilor în cadrul proiectelor străine;
 Creşterea calificării angajaţilor în baza conceptului de învăţare continuă.
Managementul C&DT: 
 Utilizarea realizărilor finisate din exterior;
 Utilizarea bazelor de date electronice pentru căutarea şi selectarea realizărilor din sfera C&DT din

exterior;
 Integrarea activităţii proprii de C&DT şi a celei din exterior în cadrul unui model unic de afaceri;
 Studierea şi utilizarea experienţei naţionale şi a celei mondiale de management a inovaţiilor;
 Studierea şi utilizarea experienţei şi tehnologiilor  avansate ale furnizorilor şi partenerilor naţionali

şi internaţionali;
 Identificarea noilor sfere de aplicare şi a rezervelor tehnologice obţinute de către instituţiile

ştiinţifice.
Managementul proprietăţii intelectuale: 
 Transferul direct al tehnologiilor în baza acordurilor de licenţă;
 Transferul invers al tehnologiilor în baza  acordurilor de licenţă;
 Achiziţionarea de către companie a proprietăţii intelectuale, care corespunde modelului propriu de

afaceri;
 Formarea şi gestionarea portofoliului paralel cu ideile care nu sunt de bază;
 Managementul proprietăţii intelectuale ca activ integru (financiar, strategic);
 Participarea în cadrul târgurilor, expoziţiilor sectoriale, conferinţelor internaţionale şi naţionale, pentru

prezentarea rezultatelor activităţii de C&DT şi studierea experienţei avansate.
Managementul competitivităţii: 
 Participarea deplină a serviciului de marketing la procesul inovaţional;
 Managementul inovaţiilor ca sarcină separată;
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 Realizarea managementului inovaţiilor şi proprietăţii intelectuale în fiecare departament al
companiei;

 Rolul important al furnizorilor şi consumatorilor în procesul inovaţional;
 Căutarea proactivă de către companie a inovaţiilor din exterior;
 Implementarea de către companie a oricăror realizări inovaţionale obţinute în orice condiţii:

în cadrul companiei sau în afara ei.
Evaluarea finală a gradului de deschidere inovaţională a companiei se realizează în funcţie de 

rezultatele realizate de către companie în sfera inovaţională în baza principiului inovaţiilor deschise, precum 
şi în baza analizei activităţii obiectelor de cercetare. 

Indicatorii cantitativi ai evaluării deschiderii companiilor către inovaţii 
Pentru evaluarea cantitativă complexă a deschiderii companiilor, experţii propun indicatorul integrat 

de deschidere. Valoarea fiecărui indicator se regăseşte în limitele de la 0 la 1. Respectiv, în funcţie de 
rezultatul obţinut şi de proximitatea lui de 1, departamentul funcţional sau compania în ansamblu pot fi 
caracterizate ca fiind deschise, potenţial deschise sau închise. 

Abordările organizatorice şi economice de formare a politicii inovaţionale a companiei în baza 
conceptului inovaţiilor deschise pot fi grupate şi reprezentate în cadrul următoarelor procese manageriale: 

• Formarea asigurării informaţionale;
• Stabilirea noilor responsabilităţi funcţionale ale direcţiilor structurale pentru realizarea activităţii

inovaţionale în baza principiului inovaţiilor deschise; 
• Repartizarea rolurilor între manageri şi departamente pentru utilizarea inovaţiilor deschise.
Căutarea companiilor inovaţionale active este necesar de se efectua în cadrul expoziţiilor anuale  

de tehnologii inovaţionale cu următoarele subiecte: 
 Inovaţiile deschise în cadrul întreprinderilor mici şi mijlocii – experienţă, crearea online a

comunităţilor pentru inovaţiile deschise;
 Rolul „credibilităţii” proiectelor în domeniul inovaţiilor deschise, particularităţile culturale de

realizare a conceptului inovaţiilor deschise, susţinerea de stat a creării reţelelor de inovaţii deschise;
 Inovaţiile deschise în economia emergentă.
O importanţă deosebită în realizarea activităţii după modelul inovaţional deschis are asigurarea 

informaţională. Considerăm că o direcţie importantă în activitatea privind asigurarea informaţională este 
Internet tehnologia – informaţiile despre expoziţiile tematice, forume, simpozioane şi participarea în cadrul 
acestora etc. 

Internet-tehnologiile creează o platformă unică pentru activitatea inovaţională deschisă. Printre cele 
mai diverse tipuri de tehnologii IT pot fi evidenţiate: 

 Concursurile inovaţionale, în cadrul cărora poate fi difuzată informaţia despre obiectivele
tehnologice non-triviale, problemele inovaţionale şi pot fi atraşi inovatorii pentru a aduce soluţii.

 Pieţele inovaţionale – în cadrul cărora, într-un spaţiu virtual se întâlnesc furnizorii, producătorii
de inovaţii şi beneficiarii.

 Comunităţile inovaţionale – o platformă virtuală pentru schimbul de cunoştinţe, idei, examinarea
sarcinilor inovaţionale de către cercetători şi specialiştii practicieni.

 Soluţii/servicii inovaţionale online – cu ajutorul cărora utilizatorii ar putea crea grupe pentru
soluţionarea sarcinilor inovaţionale prin utilizarea bazelor de date ale specialiştilor, a ideilor,
a tehnologiilor inovative. Soluţiile inovaţionale online oferă posibilităţi de utilizare a celor mai noi
softuri şi tehnologii.

În afară de acest lucru, sunt utilizate portalurile dedicate inovaţiilor deschise, care cuprind toate 
tipurile enumerate de servicii. Spre regret, în ţara noastră aceste resurse nu sunt utilizate pe larg, cu excepţia 
paginilor web ale Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, dar şi ale Agenţiei pentru Inovare 
şi Transfer Tehnologic. 

Presupunem că, odată cu sporirea interesului faţă de inovaţiile deschise şi dezvoltarea pieţei IT 
autohtone, vor avea loc schimbări pozitive ale situaţiei curente. 

A doua direcţie importantă în asigurarea informaţională este culegerea informaţiei cu privire la 
expoziţiile tematice, forumele, simpozioanele şi participarea în cadrul acestora; stabilirea interacţiunii cu 
centrele ştiinţifice de cercetare, universităţile, fondurile de venture, incubatoarele de afaceri pentru studierea 
experienţei avansate şi transferul de tehnologii. În ansamblu, în grupul proceselor de management pot fi 
evidenţiate trei direcţii principale: 
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 Culegerea şi generalizarea informaţiei privind inovaţiile deschise din surse accesibile;
 Interacţiunea nemijlocită cu agenţii activităţii inovaţionale;
 Utilizarea datelor obţinute la definirea obiectivelor inovaţionale strategice şi realizarea lor.
Concluzii 
1. La etapa actuală, inovaţiile deschise, ca model de management, tot mai frecvent sunt utilizate

în multe sectoare ale economiei. În legătură cu marile costuri de deţinere a propriilor laboratoare de cercetări 
ştiinţifice, întreprinderile se concentrează pe realizarea cercetărilor comune cu mediul inovaţional, pe crearea 
centrelor inovaţionale deschise. 

2. Organizaţiile care „se închid” în mediul intern comit o mare greşeală. Acest lucru duce la următorul
fapt: companiile irosesc resursele interne, dublând realizările inovative. Ascunzând rezultatele cercetărilor 
efectuate, organizaţiile pierd o parte semnificativă din profit. 

3. Ideea principală a modelului inovaţiilor deschise nu este crearea unei noi invenţii, care va asigura
avantaje competitive companiei, ci căutarea tehnologiilor şi ideilor, care pot satisface necesităţile existente 
ale clienţilor. 

4. Fluiditatea personalului, care, în ultimul timp, se intensifică în ţara noastră, demonstrează un risc
crescut al aplicării modelului inovaţiilor închise. Crearea inovaţiilor după modelul inovaţiilor închise este 
uşor „distrusă” de trecerea unui specialist-cheie în cadrul companiei concurente. 

5. Modelul inovaţiilor deschise nu este unul universal, deoarece posedă anumite riscuri (riscul de
pierdere a cunoştinţelor şi a competenţelor-cheie, a controlului asupra proprietăţii intelectuale, cheltuieli 
înalte pentru coordonare, dificultate şi complexitate a sarcinilor de creare a mecanismului de integrare). 

6. La începutul tranziţiei către o economie a cunoştinţelor, cea mai avantajoasă strategie este tendinţa
către modelul inovaţiilor deschise şi realizarea modelului de afaceri respectiv. Companiile care aplică 
modelul inovaţiilor închise nu sunt competitive pe piaţă, îşi irosesc resursele, dublând elaborările 
inovaţionale deja create sau aflate în proces de elaborare. 

7. Pentru utilizarea pe larg a modelului inovaţiilor deschise în ţara noastră este necesară realizarea
următoarelor măsuri: 

• Creşterea intensificării cercetărilor ştiinţifice în dezvoltarea economiei inovaţionale;
• Internaţionalizarea învăţământului şi a ştiinţei;
• Disponibilitatea şi promovarea inovaţiilor şi a valorilor inovaţionale, susţinerea metodică,

concilierea externă.
8. Pentru implementarea modelului inovaţiilor deschise în economia ţării, antreprenorii

ar trebui să acorde o atenţie deosebită ajustării modelelor de afaceri pentru adaptarea practicilor 
de succes de aplicare a acestuia de către companiile transnaţionale, dar şi să înceapă să interacţioneze, în 
mod activ, cu piaţa capitalului venture, care urmează a fi creată în următorii ani în Republica Moldova. 
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