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PROBLEME ÎN ACTIVITATEA INCUBATOARELOR DE INOVARE
ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Lidia MAIER1, cercetător ştiinţific,
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În economia modernă, cea bazată pe cunoaștere, i se acordă o atenție deosebită procesului de inovare
și transfer tehnologic. Instrumentul cel mai adecvat la momentul actual pentru stimularea activității de
inovare și transfer tehnologic a întreprinderilor mici și mijlocii și pentru susținerea creșterii competitivității
lor în întreaga lume se consideră a fi incubarea afacerilor inovative. În Republica Moldova, de asemenea,
există premise pentru dezvoltarea procesului de inovare și incubare a afacerilor inovative: a fost creat un
cadru legislativ privind activitatea de inovare şi transfer tehnologic; inovarea şi transferul tehnologic,
crearea şi dezvoltarea infrastructurii de inovare se află printre priorităţile politicilor şi strategiilor
principale de stat, inclusiv cele ce se referă la susţinerea IMM-urilor; în ţară există unele iniţiative de
introducere a culturii inovaţionale în viaţa economică, de dezvoltare a infrastructurii de susţinere a
afacerilor bazate pe inovaţii, dar şi încercări stinghere de dezvoltare a cooperării dintre întreprinderi,
mediul academic/universitar şi stat în cadrul incubatoarelor de inovare. Cu toate acestea, procesul decurge
anevoios, iar eficienţa tuturor acestor eforturi este redusă, necorespunzând aşteptărilor principalilor actori
implicaţi în activitatea de inovare, deoarece au un impact minim asupra dezvoltării sectorului IMM-urilor.
În acest mod se explică actualitatea temei abordate. Scopul cercetării este de a analiza premisele și situația
actuală în dezvoltarea procesului de incubare a afacerilor inovative în Republica Moldova, principalele
probleme cu care se confruntă incubatoarele de inovare create în activitatea lor și de a propune măsuri de
depășire a situației dificile în acest domeniu. Metodele folosite la elaborarea articolului au fost: analiza şi
generalizarea literaturii de specialitate, a materialelor analitice, a actelor legislative și normativ-juridice de
dezvoltare a inovării și de înființare a afacerilor inovative în Republica Moldova.
Cuvinte-cheie: proces de inovare, transfer tehnologic, incubare, întreprinderi mici și mijlocii, politici
de inovare, afaceri inovative.
In the modern economy, based on knowledge, a special attention is given to the innovation and
technology transfer process. Currently, the best instrument stimulating innovation activity and technology
transfer of SMEs and supporting the increase of their competitiveness worldwide is considered to be
the incubation of innovative businesses. In Moldova, there is also prerequisites for the development
of the innovative processes and incubation of innovative business: in the republic was initially created a
legislative framework on innovation activity and technology transfer; innovation and technology transfer,
the creation and development of innovation infrastructure is among the main priorities of state policies and
strategies, including those related to support SMEs.
In Moldova are some initiatives for introducing innovative culture in the economy, development of the
infrastructure for supporting the enterprises based on innovations, and some modest attempts for
development of the cooperation between business, academia/university and state within the innovation
incubators. However, the process is difficult and the effectiveness of these efforts is low, they do not meet
the expectations of the main actors involved in innovation, having a minimal impact on the development of
the SME sector. This explains the actuality of the addressed theme. The purpose of this paper is to analyze
the premises and the current situation in the development process of the innovative businesses incubation in
Moldova, the main problems faced by innovation incubators and to propose measures to overcome the
difficult situation in this area. The methods used in this article are the following: analysis and generalization
of specialized literature, analytical materials, legislative and normative acts on innovation development and
the establishment of innovative businesses in Moldova.
Key words: innovation process, technology transfer, incubation, small and medium sized enterprises,
innovation policies, innovative business.
JEL Classification: O30; O31; O33.
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Introducere. Ideea de incubare a afacerilor nu reprezintă o noutate, însă la etapa actuală constituie cel
mai adecvat instrument pentru stimularea inovării şi susţinerea competitivităţii IMM-urilor, iar ca instrument
de modernizare a economiei nu are alternativă. Rolul jucat de incubatoare în infrastructura de afaceri diferă
de la ţară la ţară, uneori chiar şi în interiorul unei anumite ţări, depinzând de contextul naţional specific, de
contextul politic în care îşi desfăşoară activitatea, de interesele partenerilor implicaţi etc. [10], [7]. Obiectivul
principal al incubatoarelor moderne, al incubatoarelor tehnologice şi de inovare (ITI) este promovarea pe
larg a inovării şi a spiritului antreprenorial, dar şi implementarea şi comercializarea produselor de cunoaştere
ale universităţilor şi instituţiilor de cercetare. Partenerii principali în această activitate sunt mediul de afaceri,
universităţile/instituţiile de cercetare şi, desigur, statul, ca susţinător şi, de cele mai multe ori, ca promotor
principal al activităţii de inovare-incubare, ca responsabil pentru politicile de susţinere a inovării şi a
IMM-urilor [2], [4]. Politicile publice, care pledează pentru procesul de incubare pot avea diferite obiective
strategice, fiecare implicând o cultură diferită de dezvoltare a afacerilor, care se va reflecta în activitatea,
tipul de ITI creat şi în numărul de parteneri-cheie etc.
Susţinerea financiară a ITI se face din diferite surse, fondurile publice de la administraţiile federale,
centrale, locale, care constituie 65% din total, rămân a fi sursa principală, iar în cazul în care ITI primesc
asistenţă financiară de la universităţile/instituţiile de cercetare de stat, cifra se ridică la 71,2% [12]. Totodată,
în ultimul timp se observă un interes deosebit al sectorului privat pentru ITI.
Experienţa arată că în timp ce multe incubatoare s-au dovedit a fi de succes în multe ţări, în altele nu au
reuşit să îşi atingă obiectivele. Cauzele nereuşitei acestora constau în: politicile naţionale; cultura naţională;
structura birocratică a unei ţări; situaţia politică; atitudinea părţilor implicate faţă de însuși procesul de incubare
a afacerilor; interesele/opiniile diferite faţă de rolul/scopul ITI în societate etc. [9; 5; 6]. Cele mai mari bariere,
însă, în calea dezvoltării inovării/incubării în multe ţări, în special, în cele mai slab dezvoltate, sunt adânc
înrădăcinate în mentalităţile „anti-antreprenoriale”. Neîncrederea oamenilor determină scăderea nivelului de
cooperare între întreprinderi sau între sectorul de cercetare şi întreprinderi. Relaţiile dintre acestea şi sectorul
public sunt chiar mai rele. Astfel, la etapa iniţială, este necesar ca fiecare ţară să creeze un mediu benefic pentru
dezvoltarea spiritului şi culturii antreprenoriale şi inovaţionale, să elaboreze politici adecvate pentru a susţine
creşterea economică şi competitivitatea prin inovare şi incubare, să dezvolte procese organizaţionale şi
programe eficiente, inclusiv de preincubare, pentru a asigura succesul incubatoarelor de inovare.
Având în vedere cazurile de succes şi bunele practici înregistrate în ţările dezvoltate, cum ar fi Silicon
Valley, de exemplu, menţionăm că acestea pot fi adaptate şi aplicate în alte regiuni, acordând o atenţie deplină
la diferenţele de context, cultură şi condiţii. Acestea pot fi adaptate, şi nu copiate, deoarece s-a demonstrat deja
că anume copierea modelului Silicon Valley nu a fost eficientă în ţările care au încercat să adapteze acest model
la condiţiile lor. Totodată, trebuie de precizat faptul că incubatoarele tehnologice pot cataliza formarea de
clustere tehnologice în regiunile mai puţin dinamice şi pot stimula crearea de locuri de muncă. Rezultatele
menţionate sunt accelerate în regiuni mai dinamice, crescând astfel avantajele competitive existente.
Premise pentru dezvoltarea procesului de incubare în Republica Moldova. În timp ce în întreaga
lume are loc o activitate intensă în domeniul inovării şi creării afacerilor inovative prin incubare, Republica
Moldova, de asemenea, tinde către progres prin creşterea culturii ştiinţifico-tehnologice şi a celei
antreprenoriale, se întreprind măsuri în vederea promovării inovaţiilor pentru creşterea competitivităţii, iar
printre obiectivele prioritare de dezvoltare a antreprenoriatului în cadrul programelor şi a strategiilor de stat
se află promovarea activităţii inovaţionale şi crearea infrastructurii de suport pentru activitatea afacerilor
inovative. De exemplu, dezvoltarea şi promovarea educaţiei şi culturii antreprenoriale prin „crearea
incubatoarelor de inovare în cadrul universităţilor” este unul dintre obiectivele Strategiei de dezvoltare a
sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020, iar Planul de acţiuni privind implementarea
Strategiei pentru anii 2015-2017 prevede asistenţa pentru IMM-uri în crearea afacerilor inovaţionale prin
„extinderea infrastructurii inovaţionale prin crearea şi susţinerea incubatoarelor de inovare (inclusiv pe
lângă universităţi) şi parcuri ştiinţifico-tehnologice, business incubatoare inovative şi dezvoltarea noilor
forme de infrastructură în sprijinul IMM-urilor: business acceleratoare şi garaje”. De asemenea, în RM
există şi unele iniţiative de introducere a culturii inovării în viaţa economică, de dezvoltare a infrastructurii
de susţinere a afacerilor inovative existente şi creare a noilor afaceri, bazate pe inovaţii şi, în acest context,
de dezvoltare a cooperării dintre întreprinderi şi mediul academic/universitar şi stat. Studiile existente arată
că IMM-urile, în general, sunt interesate de implementarea inovaţiilor; potrivit statisticii, ţara are
o infrastructură de cercetare şi dezvoltare tehnologică cu peste 52 de organizaţii în sfera ştiinţei şi inovării,
inclusiv universităţi şi alte instituţii, are cercetători de înaltă calificare, infrastructură de cercetare (resurse
tehnice şi materiale – laboratoare, echipament, competenţe informatice), oferită de către Academia de Ştiinţe
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a Moldovei (A.Ş.M.). Începând cu anul 2003, guvernul a adoptat politica de stat pentru inovare şi transfer
tehnologic, care a dus la crearea unui cadru legislativ cu privire la inovare şi, implicit, la incubare: Codul
cu privire la ştiinţă şi inovare al R. M. nr. 259-XV din 05.07.2004; Acordul de parteneriat între Guvern şi
A.Ş.M.; Legea cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare nr. 138-XVI
din 21.06.2007; Strategia inovaţională a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 „Inovaţii pentru
competitivitate”.
Actualmente, drept rezultat, în Republica Moldova există 8 incubatoare de inovare – unul în cadrul
Parcului ştiinţifico-tehnologic „Academica”, altul în cadrul Parcului ştiinţifico-tehnologic „InAgro” şi alte
şase – pe lângă şi în cadrul universităţilor. După locul amplasării – cinci sunt în mun. Chişinău şi două
în regiunile ţării (Bălţi şi Comrat). După modelul de administrare – unul este condus de o întreprindere de
stat şi şapte – de universităţi. Toate incubatoarele de inovare din ţară sunt non-profit; partenerul şi
finanţatorul principal este statul. Unicul incubator care poate oferi rezultate relativ bune este Incubatorul de
inovare „Inovatorul”, creat în anul 2007, cu specializare universală. Acesta, cu suportul activ al
Administratorului Î.S. „Aselteh” supravieţuiește în condiţiile actuale. Celelalte sunt create în anii 2012-2013
şi nu au o activitate suficient de activă.
Cele relatate demonstrează că statul, pe de o parte, depune eforturi pentru dezvoltarea procesului de
inovare/incubare, iar pe de altă parte, eficienţa acestor eforturi este redusă, ceea ce nu corespunde aşteptărilor
antreprenorilor şi potenţialilor antreprenori, având „impact minim asupra dezvoltării sectorului IMM-urilor,
fapt datorat şi relațiilor slabe de cooperare între autorităţile publice responsabile de politica de inovare,
sectorul privat, universităţi, precum şi altor factori” [14]. În plus, actualmente, în Republica Moldova, „atât
sfera cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării, cât şi economia reală evoluează independent în mare
măsură. Conexiunea dintre cercetare, educaţie şi mediul de afaceri este foarte slabă” [15].
Deşi Academia de Ştiinţe a Moldovei desfăşoară o activitate relativ intensă de promovare a inovării şi
de dezvoltare a cooperării dintre cele două sectoare importante pentru economia ţării, cercetarea şi sectorul
privat, cooperarea sectorului IMM cu statul, în prezent, constă doar din dialogul public-privat [14], iar
conexiunea cu sectorul privat se reduce la un număr restrâns de posibilităţi, care pot fi realizate nu doar prin
transferul de cunoştinţe şi transferul tehnologic, ci şi prin dezvoltarea afacerilor, bazate pe inovaţii şi noi
tehnologii în cadrul incubatoarelor de inovare. Chiar dacă în R. Moldova au fost create incubatoarele de
inovare, experienţa arată că structurile de susţinere a IMM-urilor în implementarea inovării în R. Moldova
sunt încă insuficiente [14], iar incubatoarele de inovare, deşi au rezultate relativ palpabile, întâlnesc multe
greutăţi în activitatea lor.
Probleme cu care se confruntă incubatoarele de inovare în Republica Moldova. Cu toate că
mediul general pentru stimularea inovării şi dezvoltării incubatoarelor de inovare a fost creat şi acestea oferă
o anumită gamă de servicii de incubare, numărul de rezidenţi în cadrul lor este redus, fapt condiţionat de
atractivitatea joasă a acestui mecanism de susţinere a afacerilor bazate pe inovare şi noi tehnologii.
Analizând situaţia prin prisma evoluţiei numărului de rezidenţi în cadrul celui mai eficient Incubator de
inovare „Inovatorul”, putem observa că, într-adevăr, numărul de rezidenţi a evoluat de la doi, în anul 2008
până la şapte, în anul 2010, iar din anul 2010 se înregistrează o reducere drastică a acestora, de la şapte la trei
rezidenţi în anul 2013, Figura 1.

Fig. 1. Evoluţia numărului de rezidenţi în cadrul Incubatorului de inovare „Inovatorul”
pe parcursul anilor 2008-2013
Sursa: Elaborată de autor în baza Rapoartelor de activitate anuale ale Agenţiei de Inovare şi Transfer
Tehnologic (AITT).
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Această diminuare se datorează mai multor factori negativi, printre care şi lipsa resurselor financiare
pentru realizarea proiectului, legăturile slabe între mediul de cercetare şi cel de afaceri etc. Cel mai important
factor negativ a fost cel legislativ – imperfecţiunea legislaţiei, în general şi anularea facilităţilor fiscale şi
vamale, în particular. Acest lucru a dus la descurajarea antreprenorilor de a se implica în activităţi de
inovare, iar facilităţile menționate, probabil, au fost determinante în atragerea rezidenţilor.
Astfel, pe parcursul a şapte ani de activitate s-a demonstrat că mecanismele de stimulare a inovării şi,
în special, incubarea afacerilor are o mare însemnătate pentru rezidenţi.
În prezent, rezidenţii infrastructurii de inovare beneficiază de următoarele stimulente [3]:
• finanţarea publică a proiectelor de transfer tehnologic a rezidenţilor (până la 50%);
• parteneriate dintre mediul de afaceri şi mediul academic în cadrul PST şi II;
• reduceri la tarife pentru arenda încăperilor şi serviciilor comunale pentru rezidenţii incubatoarelor
de inovare;
• prestarea serviciilor gratuite sau la preţuri reduse.
Însă, aceste mecanisme nu asigură sporirea atractivităţii incubatoarelor de inovare şi, în acelaşi timp, sunt
ineficiente din cauza barierelor şi dificultăţilor care se întâlnesc în accesarea lor.
Cadrul legislativ imperfect. Cadrul legislativ se caracterizează printr-o politică centralizată de inovare şi
transfer tehnologic. De exemplu, în R. Moldova, unica instituţie împuternicită de Guvern pentru a elabora,
realiza şi promova politica de inovare şi transfer tehnologic este Academia de Ştiinţe, responsabilă de
formularea, implementarea, monitorizarea, evaluarea impactului politicilor de inovare şi de raportarea către
Guvern şi public. Implicarea redusă a Guvernului poate fi considerată drept una ciudată, fiind caracterizată,
printre altele, prin reticenţa de a elabora politici coerente legate de acest domeniu, fapt oglindit nu numai în
alocările bugetare, dar şi în sistemul general de reglementări asociate inovării. Astfel, cadrul legislativ privind
inovarea în Republica Moldova susţine şi reflectă insuficient activitatea de inovare, abordând conceptul de
inovare doar prin prisma activităţilor ştiinţifice și lăsând în afara cadrului legal activităţile inovaţionale realizate
la nivelul agenţilor economici [15]. Totodată, trebuie de menţionat faptul că deşi acesta susţine implementarea
realizărilor ştiinţifice în economie, este paradoxal faptul că în cadrul incubatoarelor de inovare nu se realizează
proiecte de inovare care ar reieşi din realizările ştiinţei autohtone [1], iar conceptul valorificării rezultatelor
cercetării prin crearea de start-up-uri inovative şi spin-off-uri nu este utilizat de cercetători şi, cu atât mai mult,
conceptul iniţiativelor de tip spin-off este puţin cunoscut. Acest lucru se intâmplă pentru că în R. Moldova
legislaţia actuală nu încurajează cercetătorii sau universităţile să se ocupe de activităţi antreprenoriale sau să fie
fondatori ai firmelor inovaţionale [1]. Pentru a crea o cultură de antreprenoriat academic, atât autorităţile
responsabile de elaborarea legislaţiei, cât şi cercetătorii din universităţi şi instituţiile de cercetare
trebuie să înţeleagă mai bine ideea de comercializare a cunoştinţelor prin acordarea de licenţe şi întreprinderi
de tip spin-off.
Totodată, în procesul activităţii practice de incubare a afacerilor inovative s-au depistat şi alte
probleme şi lacune [11], care împiedică dezvoltarea cu succes a incubatoarelor de inovare în ţara noastră.
Acestea se referă, în special, la unele capitole şi articole din Legea cu privire la parcurile ştiinţificotehnologice şi incubatoarele de inovare, care au fost formulate incomplet, ceea ce nu permite în deplină
măsură aplicarea în practică. Lacunele date ţin de condiţiile de selectare a rezidenţilor, de statutul de
rezident, de finanţarea proiectelor de inovare a rezidenţilor, de facilităţile şi scutirile de la plata tarifelor etc.
Deşi, iniţial, legea prevedea facilităţi fiscale şi vamale, în lege nu erau stipulate concret aceste facilităţi, în ce
condiţii se acordă, în ce volum şi cine le stabileşte şi le aprobă. De asemenea, în procesul desfăşurării
activităţilor de inovare-incubare s-au depistat divergenţe între Codul cu privire la ştiinţă şi inovare şi Legea
cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare. Totodată, în aceste documente
de politici privind inovarea/incubarea nu este reflectată noţiunea de întreprindere inovativă, nu sunt
clasificate întreprinderile inovative și nu este reglementată activitatea persoanelor fizice şi a companiilor
inovative (persoanele juridice), care efectuează activităţi de inovare şi implementare a noilor tehnologii, de
fabricare a produselor şi serviciilor noi în sfera de producere.
Astfel, se constată că, la momentul actual, „cadrul legislativ pune accentul pe generarea cunoştinţelor
şi pe rezultatele ştiinţifice, mai puţin pe asimilarea economică şi socială a acestora” [15]. Legea cu privire la
parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare este compromisă, inovaţiile în această lege sunt
abordate „din perspectiva procesului de cercetare ştiinţifică şi de transferare a rezultatelor procesului dat în
sectorul economic. Procesul de transfer este reglementat într-o manieră birocratizată şi excesiv de
centralizată, iar funcţiile şi competenţele sunt atribuite impropriu” [15].
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Cadrul economic nefavorabil este rezultatul incapacităţii ţării de a depăşi unele dificultăţi critice
apărute. În ceea ce priveşte activitatea de inovare, inclusiv incubarea afacerilor inovative, trebuie de
menţionat că lipsa unor strategii eficiente de atragere a fondurilor, mai ales din afara ţării (UE, de exemplu),
a fost principalul motiv pentru care incubatoarele de inovare sunt în criză de resurse financiare atât
operaţionale, cât şi pentru susţinerea rezidenţilor. Programele de suport internaţionale existente la momentul
actual ar trebui să fie promovate mai larg nu doar pe pagina web a A.Ş.M., ci şi pe alte pagini web, inclusiv
cele destinate IMM-urilor (de exemplu, http://businessportal.md/) şi să se concretizeze mai clar pentru ce
categorii de beneficiari sunt destinate şi cum pot aplica IMM-urile. Probabil, ar fi utilă desfăşurarea pe larg a
unor seminare pentru promovarea acestor programe.
Mecanisme de susţinere a rezidenţilor în realizarea proiectelor inovative imperfecte şi insuficiente.
În prezent, în R. Moldova, practic, nu există mecanisme şi instrumente reale de susţinere financiară
a proiectelor realizate de rezidenţii incubatoarelor de inovare. Imperfecţiunea legislaţiei creează confuzii, iar
rezidenţii incubatoarelor de inovare sunt lipsiţi de stimulente pentru a realiza proiecte inovaţionale în cadrul
acestor structuri [1].
Cadrul legislativ nu prevede instrumente fiscale care să încurajeze inovaţiile [15]. În scopul creării
infrastructurii inovaţionale, în anul 2007 au fost operate modificări şi completări în Codul fiscal şi Codul
vamal, prin care rezidenţilor incubatoarelor de inovare le-au fost acordate importante facilităţi fiscale,
vamale şi tarifare. Însă, nici un rezident nu a beneficiat de ele. Mai mult, multrâvnitele facilităţi fiscale şi
vamale din data de 01.02.2012 au fost anulate. Cauzele care au dus la anularea acestor facilităţi au fost:
1) principalele autorităţi de stat aveau viziuni contradictorii asupra felului în care urmau să fie acordate şi
utilizate aceste facilităţi, 2) solicitanţii facilităţilor nu garantau utilizarea transparentă a acestora şi 3) a lipsit
o coordonare strategică a politicilor statului în acest domeniu. Anularea acestor facilităţi a pus o amprentă
nefastă pe activitatea incubatoarelor de inovare şi a dus la faptul că potenţialii antreprenori şi-au pierdut
încrederea în promisiunile statului şi continuă să practice afaceri tradiţionale, nedorind să se implice în
activităţi de inovare.
Deşi legislaţia existentă prevede finanţarea activităţii în sfera ştiinţei şi inovării (Regulamentului cu
privire la finanţarea activităţii în sfera ştiinţei şi inovării [anexa 2 la Acordul de parteneriat între Guvern şi
Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2009-2012]), din cauza numeroaselor lacune şi inexactităţi, a
divergenţelor dintre principalele documente de politici privind inovarea, rezidenţii nu pot obţine finanţări
bugetare. În mare parte, finanţarea bugetară este îndreptată spre finanţarea proiectelor realizate în cadrul
organizaţiilor acreditate din sfera ştiinţei şi inovării, iar rezidenţii parveniţi din afara acestei sfere nu pot
beneficia de suport financiar public şi încearcă să realizeze proiectele aprobate cu forţe proprii [11]. Dar, este
bine cunoscut faptul că activitatea de inovare este foarte costisitoare şi atunci când antreprenorii epuizează
toate rezervele financiare proprii, aceste proiecte sunt sistate.
În continuare, trebuie să menţionăm că pentru susţinerea IMM-urilor prin intermediul ODIMM sunt
promovate o serie de programe (Programul de atragere a remitenţelor în economie PARE 1+1, Programul
naţional pentru abilitarea economică a tinerilor, Gestiunea eficientă a afacerii, Fondul special de garantare
a creditelor), dar acestea nu sunt suficiente şi bine orientate pentru susţinerea unor activităţi inovaţionale,
de aceea se consideră oportun de a include componentele de inovare în cadrul programelor de suport de stat
a IMM-urilor, inclusiv a rezidenţilor incubatoarelor de inovare.
Preluând experienţa străină de susţinere a rezidenţilor în realizarea proiectelor lor inovative în
Republica Moldova, se consideră necesară implementarea următoarelor mecanisme:
 Fondurile venture, create prin participarea sectorului public şi a celui privat, dar şi alte fonduri de
stat şi/sau public-private, destinate finanţării proiectelor din infrastructura de inovare, inclusiv cu
condiţia participării Administratorului incubatoarelor de inovare în capitalul statutar al firmelor
create;
 Schemele de garantare reciprocă, create din aportul Administratorului şi al rezidenţilor
incubatoarelor de inovare;
 Voucherele de inovare, care ar facilita accesul antreprenorilor la cercetare;
 Atragerea companiilor mari, a băncilor comerciale etc., pentru a investi în afacerile noi, riscante,
dar promiţătoare, cu potenţial mare de creştere în schimbul unei cote în capitalul statutar al firmelor
create.
Situaţia politică instabilă. Asupra activităţii incubatoarelor de inovare din ţară influenţează mult
situaţia politică şi schimbările în guvern. Toate aceste schimbări duc la faptul că interesul factorilor de
decizie şi al liderilor politici faţă de activitatea de inovare/incubare este redus, ceea ce constituie o problemă
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mare, deoarece incubatoarele de inovare sunt finanţate, în special, de către guvern, iar schimbările frecvente
în mediul politic pot duce la pierderea de fonduri şi la prăbuşirea ideii de incubare. De exemplu, în decursul
activităţii sale, Incubatorul de inovare „Inovatorul”, în afară de expoziţiile naţionale şi internaţionale, a
participat în cadrul a două expoziţii permanente (una în blocul central al A.Ş.M., et. 1, organizată în comun
cu instituţiile ştiinţifice ale A.Ş.M. şi alta – în blocul administrativ al Administratorului ÎS „Aselteh”,
et. 1, împreună cu parcurile ştiinţifico-tehnologice), organizate de AITT anume cu scopul de a invita
autorităţile publice responsabile de politica de inovare, alţi factori de decizie şi conducerea ţării pentru a
atrage atenţia asupra activităţii structurilor de inovare create, asupra succeselor realizate şi a problemelor
existente. Din anul 2008 până în anul 2012, aceste expoziţii au fost vizitate de diferiţi factori de decizie,
rezidenţii au prezentat prototipuri şi produse inovaţionale promiţătoare, au vorbit despre problemele
existente, însă eforturile au fost fără succes, interesul acestor delegaţii fiind minim. Totodată, experienţele
străine arată că în ţările în care factorii de decizie politică nu sunt interesaţi de implementarea acestui
instrument eficient de dezvoltare economică, incubatoarele de inovare pot fi compromise.
Sistemul de luare a deciziilor în sfera ştiinţei şi inovării este excesiv de centralizat. Dat fiind faptul că
sistemul de luare a deciziilor în sfera de cercetare-inovare este excesiv de centralizat, s-a acordat prioritate în
primul rând generării cunoştinţelor şi în al doilea rând utilizării şi difuzării acestora. De exemplu, în
R. Moldova principalul actor şi promotor al activităţii de inovare şi incubare este Academia de Ştiinţe, care,
de fapt, a şi elaborat proiectele de legi şi actele normative referitoare la inovare/incubare, a lansat programele
de creare a infrastructurii de inovare, inclusiv a incubatoarelor, fiind delegată de către Guvern în acest sens.
Guvernul a participat în mod nesemnificativ la formularea politicilor în domeniu, iar sectorul privat nu a fost
implicat deloc în această activitate. De exemplu, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică
este organul executiv al A.Ş.M., care stabileşte „regulile de joc” în sfera ştiinţei şi inovării, având rolul de a
aproba şi finanţa proiectele de inovare şi transfer tehnologic şi este constituit din membri ai A.Ş.M., dar nu
reprezintă suficient de bine sectorul privat, Guvernul şi societatea civilă [15]. În rezultat, suportul financiar
din partea statutului a fost acordat aproape în întregime doar pentru generarea de cunoştinţe în instituţiile
subordonate A.Ş.M., o pondere foarte modestă revenind pentru preluarea, absorbţia şi distribuirea
cunoştinţelor de către întreprinderile din economia reală şi de către societate în general. Însă, experienţele
străine arată că politica de inovare, la fel ca multe alte politici publice din prezent, nu pot fi gestionate sau
concepute doar de către unele instituţii, precum nici chiar numai de guverne, administraţii publice, ci trebuie
să fie rezultatul unor interacţiuni între actorii publici şi privaţi [8]. Politicile concepute în cooperare cu toţi
actorii procesului de inovare „reduc din supraîncărcarea guvernelor atât în ceea ce priveşte luarea
deciziilor, cât şi punerea lor în aplicare, furnizează resurse suplimentare şi/sau rare (financiare, politice,
umane, relaţionale), accelerează procesele colective de învăţare, sunt mai bine plasate pentru a face faţă
incertitudinii”.
În plus, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, care monitorizează şi evaluează activităţile
parcurilor ştiinţifico-tehnologice, ale incubatoarelor de inovare, susţine dezvoltarea acestora prin
implementarea politicilor şi strategiilor de inovare şi de transfer tehnologic, nu are în cadrul său o comisie de
evaluare, creată din reprezentanţi ai autorităţilor, ai sectorului privat şi ai universităţilor/instituţiilor de
cercetare etc., care ar evalua permanent activitatea incubatoarelor, ar identifica problemele existente şi
ar veni cu propuneri concrete pentru îmbunătăţirea activităţii incubatoarelor de inovare şi dezvoltarea
firmelor noi inovaţionale şi operarea modificărilor necesare ale documentelor de politici privind inovarea.
Însă, experienţele străine demonstrează următorul fapt: atât consiliile de selecţie, aprobare, finanţare,
cât şi de evaluare a proiectelor rezidenţilor incubatoarelor de inovare trebuie să includă antreprenori locali cu
experienţă, un specialist în domeniul proprietăţii intelectuale, un contabil, un specialist din sistemul bancar,
un reprezentant de publicitate şi mass-media şi diverşi experţi în domeniul tehnic şi de comercializare a
tehnologiei. În general, sunt implicaţi, de obicei, reprezentanţi din diferite structuri ale sistemului de inovare,
ceea ce determină interacţiunea dintre cele trei elemente ale cadrului Triplu helix, cum ar fi guvernul,
universităţile/instituţiile de cercetare şi mediul de afaceri, care sunt capabili de a genera noi oportunităţi
pentru inovare şi noi antreprenori [16].
Programele de incubare a afacerilor inovative anticipate. Toate problemele menţionate denotă că
în Republica Moldova programele de incubare a afacerilor au fost anticipate, incubatoarele de inovare fiind
create fără o analiză minuţioasă a tuturor resurselor, posibilităţilor, condiţiilor locale şi intereselor tuturor
părţilor implicate, fără a ţine cont de infrastructura necesară, dar şi de existenţa relaţiilor dintre mediul
academic, mediul privat şi guvern, ceea ce a dus la faptul că programele de incubare nu sunt pe măsura
aşteptărilor, mijloacele financiare sunt insuficiente şi nu sunt cheltuite în mod adecvat [13], iar în cazul în
Ediţia a VI-a / nr. 2, 2015

ANALELE INSTITUTULUI NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE

35

care nu se vor întreprinde măsuri pentru consolidarea relaţiilor dintre cele trei părţi menţionate ale procesului
de inovare/incubare, pentru promovarea pe larg în societate a oportunităţilor şi beneficiilor acestui proces,
incubatoarele de inovare riscă să-şi piardă importanţa în ţară.
Mai mult decât atât, incubatoarele de inovare, create, începând cu anul 2011 în cadrul universităţilor,
nu sunt funcţionale până în prezent – unele au 1-2 rezidenţi, iar altele nu au nici unul. Antreprenoriatul
universitar nu este dezvoltat, de asemenea, nu sunt elaborate mecanisme clare, prin care sistemul educaţional
participă la procesele inovaţionale şi nici competenţele autorităţilor de politici educaţionale în acest domeniu
[15], nu există mecanisme eficiente de atragere a studenţilor şi cadrelor didactice în crearea întreprinderilor
inovative prin incubare.
Totodată, experienţele străine arată că rolul universităţilor este esenţial în procesul de inovare şi
incubare a afacerilor inovative, iar în ţările în care incubatoarele de inovare au fost create în condiţii de
incertitudine, programele de incubare au fost compromise. În Republica Moldova, rolul universităţilor în
procesul de inovare şi incubare a afacerilor bazate pe inovare trebuie reevaluat şi revizuit. Mobilizarea
universităţilor pentru activitatea de inovare trebuie să fie abordată într-o manieră care presupune
transformarea, reorientarea spre bunele practici europene.
Bariere importante în activitatea incubatoarelor de inovare şi a rezidenţilor acestora sunt preocupările
privind proprietatea intelectuală. În R. Moldova, proprietatea intelectuală nu a ocupat încă locul de
factor-cheie în dezvoltarea economică, socială şi culturală a ţării. Conceptul de spin-off este puţin cunoscut şi
nu este practic aplicat. Se presupune că o cauză a acestui fapt este reticenţa cercetătorilor, care, de obicei,
singuri nu-şi implementează rezultatele activităţii şi, deseori, ezită să-şi împărtăşească ideile, de aceea uneori
apar probleme legate de proprietatea intelectuală. Mai mult, pe cât se pare, comunitatea ştiinţifică/
universitară nu este neapărat gata să se angajeze în activităţi antreprenoriale. Universităţile/instituţiile de
cercetare doresc să-şi păstreze rolul şi responsabilitatea faţă de societate ca „deţinători” ai rezultatelor
cercetărilor ştiinţifice, iar cercetătorii controlează brevetele şi le folosesc mai curând ca să-şi completeze lista
lor de publicaţii academice, ceea ce constituie o problemă în contextul încurajării inovării şi susţinerii
cercetătorilor care ar dori să-şi deschidă o proprie afacere prin crearea unei întreprinderi de tipul „spin-off”
(Politicile pot avea un rol, în acest sens, implementând conceptul de spin-off şi permiţând cercetătorilor să
creeze societăţi economice, activitatea cărora ar consta în aplicarea practică (implementarea) a rezultatelor
activităţii intelectuale, drepturile exclusive asupra cărora aparţin instituţiilor ştiinţifice). Acesta este,
posibil, unul dintre motivele care arată că în cadrul incubatoarelor de inovare nu există nici un rezident din
mediul academic şi nici un proiect rezultat din realizările ştiinţei autohtone.
O altă parte a problemei constă în faptul că în R. Moldova nu este recunoscută importanţa valorii bunurilor
(activelor) intangibile, cum este proprietatea intelectuală. De exemplu, rezidenţii, care doresc să obţină credite de
la băncile comerciale, lăsând în gaj drepturile de proprietate intelectuală, nu reuşesc din cauza reticenţei băncilor
de a recunoaşte aceste drepturi şi/sau a imposibilităţii de a evalua valoarea lor.
Concluzii şi recomandări
Aşadar, putem concluziona că în R. Moldova există premise pentru dezvoltarea procesului de inovare
şi incubare a afacerilor inovative, precum şi a parteneriatului dintre IMM-uri, mediul academic şi stat în
cadrul incubatoarelor de inovare: a fost creat un cadru legislativ privind activitatea de inovare şi transfer
tehnologic; inovarea şi transferul tehnologic, crearea şi dezvoltarea infrastructurii de inovare se află printre
priorităţile politicilor şi strategiilor principale de stat, inclusiv cele ce se referă la susţinerea IMM-urilor;
în ţară există unele iniţiative de introducere a culturii inovaţionale în viaţa economică, de dezvoltare a
infrastructurii de susţinere a afacerilor bazate pe inovaţii, dar şi încercări stinghere de dezvoltare a cooperării
dintre întreprinderi, mediul academic/universitar şi stat în cadrul incubatoarelor de inovare.
Totuşi, fiindcă nu corespund aşteptărilor principalilor actori implicaţi în activitatea de inovare,
eficienţa tuturor acestor eforturi este redusă, având un impact minim asupra dezvoltării sectorului
IMM-urilor. Deşi Academia de Ştiinţe a Moldovei desfăşoară o activitate relativ intensă de promovare a
inovării şi de dezvoltare a cooperării dintre cele două sectoare importante pentru economia ţării – cercetarea
şi sectorul privat, cooperarea sectorului IMM-urilor cu statul se reduce în prezent doar la dialogul
public-privat, conexiunea cu sectorul privat reducându-se la un număr restrâns de posibilităţi, care pot fi
realizate prin transferul tehnologic.
Referindu-ne la incubatoarele de inovare, trebuie să menţionăm că în rezultatul analizei efectuate
se constată că programele de incubare a afacerilor bazate pe inovaţii şi noi tehnologii sunt anticipate în
R. Moldova. Acestea au fost create fără o analiză minuţioasă a tuturor resurselor, posibilităţilor, condiţiilor
locale şi intereselor tuturor părţilor implicate şi fără a ţine cont de infrastructura necesară, iar relaţiile dintre
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mediul academic, mediul privat şi guvern fiind, practic, inexistente, ceea ce a dus la faptul că programele de
incubare nu sunt pe măsura aşteptărilor, mijloacele financiare fiind insuficiente şi cheltuite inadecvat. Unicul
incubator, care poate prezenta rezultate relativ bune este Incubatorul de inovare „Inovatorul”. Acesta,
cu suportul activ al Administratorului ÎS „Aselteh”, depune eforturi enorme pentru a supravieţui în
condiţiile actuale.
Deşi mediul general pentru stimularea inovării şi dezvoltării incubatoarelor de inovare a fost creat şi
oferă o gamă de servicii de incubare, toate acestea se dovedesc a fi insuficiente pentru a atrage noi rezidenţi
şi chiar de a-i menţine pe cei existenţi. Cu toate că legislaţia prevede finanţarea publică a proiectelor de
transfer tehnologic a rezidenţilor, din cauza imperfecţiunii legislaţiei, necorelaţiei dintre principalele acte
legislative adoptate, acest lucru se arată a fi pur declarativ. Pe parcursul activităţii s-a demonstrat că deşi
serviciile de incubare sunt importante pentru rezidenţi, facilităţile fiscale şi vamale au o semnificaţie
deosebită, fiind determinante în atragerea rezidenţilor, însă acestea au fost anulate în anul 2012. Acest lucru
a dus la descurajarea antreprenorilor de a se implica în activităţi de inovare.
Academia de Ştiinţe a Moldovei, la momentul actual, este unica responsabilă de formularea,
implementarea, monitorizarea, evaluarea impactului politicilor de inovare şi raportarea către Guvern şi
public. Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică este organul executiv al A.Ş.M., care
stabileşte „regulile de joc” în sfera ştiinţei şi inovării, inclusiv aprobă şi finanţează proiectele de inovare şi
transfer tehnologic şi este constituit din membri ai A.Ş.M., dar nu reprezintă suficient de bine sectorul privat,
Guvernul şi societatea civilă. Implicarea Guvernului este redusă, fiind caracterizată, printre altele, prin
reticenţă în a elabora politici coerente legate de acest domeniu, fapt oglindit nu numai în alocările bugetare,
dar şi în sistemul general de reglementări asociate inovării. În plus, situaţia politică instabilă, schimbările din
Guvern duc la faptul că interesul factorilor de decizie şi a liderilor politici faţă de activitatea de
inovare/incubare este redus, prezentând o problemă mare, deoarece incubatoarele de inovare sunt finanţate,
în special, de către guvern, iar schimbările frecvente în mediul politic poate duce la pierderea de fonduri şi
prăbuşirea ideii de incubare.
Analizând întreg cadrul legislativ, care pune accentul mai mult pe generarea cunoştinţelor şi
rezultatelor ştiinţifice şi, mai puţin, pe asimilarea economică şi socială a acestora, precum şi actele normative
în baza cărora incubatoarele sunt create şi îşi desfăşoară activitatea, se observă multe neclarităţi, în special, în
ceea ce ţine de partenerii-cheie implicaţi în activitatea de incubare a afacerilor inovative, de obiectivele
acestora, de forma lor de participare, de statutul de rezident, de susţinerea rezidenţilor în cadrul
incubatoarelor etc. În procesul desfăşurării activităţilor de inovare-incubare s-au depistat divergenţe între
principalele acte legislative adoptate, care reglementează activitatea incubatoarelor de inovare şi rezidenţilor
(Codul cu privire la ştiinţă şi inovare şi Legea cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele
de inovare). Toate aceste neclarităţi şi divergenţe împiedică, în primul rând, desfăşurarea cu succes a
activităţii incubatoarelor, creează multe probleme atât pentru incubatoarele de inovare, cât şi pentru
rezidenţii acestora şi nu permite realizarea unei analize depline a activităţii incubatoarelor de inovare din ţara
noastră, concretizarea clară a partenerilor, dar şi interacţiunea acestora în procesul creării şi dezvoltării
incubatoarelor de inovare.
Problemele generale cu care se confruntă incubatoarele de inovare în R. Moldova sunt:
1. Atractivitatea joasă a incubatoarelor de inovare pentru IMM-urile inovative şi potenţialii
antreprenori creativi;
2. Cadrul legislativ imperfect, care reglementează activitatea incubatoarelor de inovare;
3. Cadrul economic nefavorabil pentru dezvoltarea incubatoarelor şi a rezidenţilor şi lipsa unor
strategii eficiente de atragere a fondurilor internaţionale;
4. Mecanismele imperfecte şi ineficiente de susţinere a rezidenţilor incubatoarelor de inovare în
realizarea proiectelor inovative;
5. Situaţia politică instabilă din ţară;
6. Sistemul excesiv de centralizat de luare a deciziilor în sfera ştiinţei şi inovării;
7. Programele anticipate de incubare a afacerilor inovative;
8. Probleme legate de proprietatea intelectuală;
9. Sistemul educaţional nepregătit pentru implementarea programelor de incubare a afacerilor
bazate pe inovaţii.
Pentru soluţionarea acestor probleme, ar fi raţional:
1. De a elimina toate divergenţele din actele legislative şi normative, care reglementează activitatea de
inovare/incubare, introducând modificările şi completările necesare, inclusiv prin introducerea în Codul cu
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privire la ştiinţă şi inovare a noţiunii de „întreprindere inovativă”, de a reflecta cele mai importante grupe de
întreprinderi inovative şi a da definiţiile lor, de a introduce noţiunea de „spin-off”. În special, în contextul
valorizării economice a cunoştinţelor academice, dar şi a dezvoltării antreprenoriatului academic, are sens
introducerea noţiunii de „spin-off”, care prevede crearea de întreprinderi inovative prin „desprindere” dintr-o
entitate mai mare, de exemplu, o nouă întreprindere creată de către un cercetător sau un grup de cercetători
din instituţiile de cercetare/universitare sau dintr-o companie cu activitate ştiinţifică în scopul exploatării
perspectivelor comerciale promiţătoare ale anumitor cunoştinţe sau a anumitor rezultate de cercetare,
permiţând organizaţiilor de stat din sfera ştiinţei şi inovării să fie fondatori ai întreprinderilor inovaţionale
mici („spin-off-urilor”), create în scopul implementării rezultatelor cercetărilor ştiinţifice prin intermediul
PST şi II.
2. De a revizui practica finanţării din bugetul de stat a proiectelor de inovare şi transfer tehnologic, în
scopul îndreptării unei păţi majore din aceste mijloace spre finanţarea proiectelor realizate în cadrul PST şi
II, cu acordarea statutului de rezident, în primul rând, întreprinderilor din sfera ştiinţei şi inovării.
3. De a orienta Programele de stat de susţinere a IMM-urilor spre susţinerea întreprinderilor inovative
prin includerea componentelor de inovare în cadrul lor.
4. De a implementa noi mecanisme de susţinere a rezidenţilor:
 Fondurile venture, create prin participarea sectorului public şi a celui privat, dar şi alte fonduri de
stat şi/sau public-private, destinate finanţării proiectelor din infrastructura de inovare, inclusiv cu condiţia
participării Administratorului incubatoarelor de inovare în capitalul statutar al firmelor create;
 Schemele de garantare reciprocă, create din aportul Administratorului şi rezidenţilor
incubatoarelor de inovare;
 Voucherele de inovare, care ar facilita accesul antreprenorilor la cercetare;
 Atragerea companiilor mari, a băncilor comerciale etc. pentru a investi în afacerile noi, riscante,
dar promiţătoare, cu potenţial mare de creştere în schimbul unei cote în capitalul statutar al firmelor create.
5. De a crea în cadrul AITT comisii de selecţie, aprobare, finanţare a proiectelor rezidenţilor
incubatoarelor de inovare, precum şi de evaluare şi analiză mai detaliată a activităţii, operaţiunilor şi
eficienţei acestora, constituită din diverşi actori ai activităţii de inovare-incubare, principalii fiind
reprezentanţii autorităţilor, mediului privat şi mediului academic, diverşi experţi în domeniul tehnic şi
comercializarea tehnologiei, care în rezultat ar identifica şi promova noi oportunităţi de dezvoltare a
incubatoarelor de inovare în ţară.
6. De a crea o pagină Web funcţională, unde ar putea fi plasate informaţii referitoare la toate
evenimentele, concursurile, cursurile de instruire, instrumentele de susţinere, listele investitorilor potenţiali,
fondurilor de susţinere, a universităţilor, instituţiilor de cercetare, a realizărilor tuturor incubatoarelor
existente, informaţii referitoare la servicii, facilităţi, mentori, informaţii referitoare la cele mai bune practici
privind dezvoltarea ideii de afaceri, informaţii privind planificarea afacerilor şi procesul de start-up: de la
primii paşi, până la înregistrarea întreprinderilor şi finanţarea lor, adrese, telefoane, hărţi – tot ce trebuie unui
potenţial antreprenor pentru a se ghida în iniţierea unei afaceri.
7. De a elabora şi edita ghiduri pentru potenţialii rezidenţi şi persoanele interesate în accesarea
programelor de incubare.
8. De a dezvolta şi promova pe larg programe de preincubare pentru a pregăti persoanele inovative
pentru admitere în incubatoarele de inovare, pentru a crea relaţii între cercetători şi antreprenorii creativi,
între aceştia şi potenţialii investitori etc.; în cadrul acestor programe de a organiza brokeraje de idei
inovative; prezentări ale rezultatelor cercetărilor ştiinţifice etc.
Totodată, de rând cu toate aceste activităţi, se impun măsuri pentru ca incubatoarele de inovare
universitare să prindă viaţă şi să înceapă o activitate autentică în domeniul inovării. Astfel, este necesar de a
reorienta activitatea universităţilor spre bunele practici europene.
Aşadar, din cele menţionate este evident, că pentru a fi competitivi atât pe plan naţional, cât şi pe plan
internaţional, este necesar de a avea un potenţial de dezvoltare divers şi bogat, de a caută abordări şi concepte
strategice, instrumente eficiente, cu scopul de a asigura parteneriate verticale şi orizontale, precum şi de a
mobiliza energiile şi resursele pentru o dezvoltare durabilă, competitivă şi inteligentă, de a înţelege, că a fi
durabil înseamnă creştere inteligentă, a fi competitiv înseamnă a fi inovativ, a avea succes necesită
cunoştinţe de top, politici solide şi parteneriate de încredere.
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