
 

1 

 

 

 

 Consultare multilaterală a părților interesate în contextul  
Evaluării naționale a Carului de Inovare Digitală   

 
12 Mai, 2017 

Chisinau, Moldova  
C H I S I N A U  M A N I F E S T O   

Proiect 
 

În baza discuțiilor cu diverse părți interesate aferente Ecosistemului Digital Incluziv în Chișinău, un grup de 
56 participanți a identificat un set de provocări și recomandări ce pot servi drept bază pentru planificare și 
implementare a viitoarelor activități de fortificare a ecosistemului național de inovare centrat pe TIC în 
Moldova. Setul de provocări și recomandările elaborate de comunitatea reunită în cadrul ședinței curente 
sunt la fel de importante și neobligatorii, cum sunt și lacunele dezbătute și care trebuie adresate. Aceste 
provocări și recomandări sunt cu titlu de referință și în scopul de a fi utilizate drept contribuție la evaluarea 
națională realizată de UIT 

Recunoscând rolul critic al TIC în cadrul tuturor sectoarelor economiei și contribuția deosebită a inovației și 
antreprenoriatului centrat pe TIC asupra dezvoltării socio-economice, părțile interesate, reprezentând 
sectorul public și privat, antreprenori, domeniul academic, sectorul financiar și rețeaua de suport, au 
împărtășit obiectivele pentru fiecare din următorii piloni pentru Republica Moldova în următoarea perioadă de 
3-5 ani. 

Viziune 

• Viziunea și strategia pentru ecosistem trebuie elaborată în baza obiectivului de dezvoltare a unui 
ecosistem digital de inovare eficient și sustenabil. 

• Viziunea trebuie focusată asupra educației și culturii antreprenoriale moderne.  

• Trebuie elaborate sisteme corespunzătoare de reglementare, politici și structuri a administrației 
publice în scopul susținerii unei astfel de viziune.  

Politici 
• Politicile publice naționale necesită a fi fortificate pentru a spori eficacitatea promovării inovațiilor în 

sectorul TIC. 

• Trebuie luate măsuri corespunzătoare întru asigurarea continuității în timp a politicilor între diferite 
administrații. 

• Politicile și reglementările trebuie elaborate prin coordonare cu diverse ministere și agenții, în baza 
strategiei naționale și a foilor de parcurs. 

• Trebuie modernizate serviciile guvernamentale și dezvoltate serviciile online. 

• Este necesară elaborarea politicilor de stimulare și dezvoltare a mecanismelor financiare de suport a 
inovațiilor (precum fonduri de capital de risc, fonduri pentru inovare, angel investment sau 
crowdfunding). 

Capital și Resurse 

• Trebuie creat un cadru legal potrivit pentru investiții în inovare și cercetare.  
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• Trebuie raționalizată și extinsă finanțarea activităților de inovare și cercetare. 

• Trebuie fortificat cadrul legal în scopul protecției investitorilor și minimizării expunerii lor la risc. 

• O gamă completă a mecanismelor de finanțare a startup-urilor, inclusiv prin încurajarea și dezvoltarea 
modelelor deja existente și a celor emergente, cu accent special pe implementarea celor mai bune 
practici locale și internaționale. 

• Talent și Campioni 
• Persistă o necesitate stringentă a măsurilor de reducere a impactului exodului forței de muncă 

calificate din țară. 

• Necesită îmbunătățire remunerarea cadrului didactic pentru a încuraja experții înalt calificați să se 
alăture mediul academic și pentru a încuraja studiile avansate în rândul studenților. 

• Trebuie elaborate programe de instruire în afaceri și abilități tehnice. 

• Cooperarea dintre mediul academic și sectorul privat, ce ar include stagii și educația practică, trebuie 
fortificată pentru a ameliora concordanța aptitudinilor și activităților de cercetare cu necesitățile pieții. 

Infrastructură și Programe 
• Costul accesului la Internet, echipamentul hardware și software trebuie redus pentru a spori 

disponibilitatea și accesul, în special pentru cetățeni din păturile social vulnerabile. 

• Legislația curentă aferentă infrastructurii intangibile/imateriale, precum parcurile IT și hub-urile, 
trebuie dezvoltate și implementate la capacitatea maximă pentru a realiza întregul potențial 
inovațional al ecosistemului. 

• Este necesară crearea unei platforme sau a unui mecanism pentru a dezvolta conexiunea dintre 
consumatori și producători din sectorul TIC.  

• Trebuie, în continuare, extins accesul în cloud cu reducerea costurilor în scopul încurajării utilizării 
acestuia. 

Pieți și Rețele 

• Moldova trebuie promovată drept destinație pentru inovare, inclusiv prin punerea la dispoziție a 
tuturor instrumentelor financiare și a suportului necesar pentru a asigura atragerea interesului pentru 
țară. 

• Este necesară promovarea soluțiilor IT elaborate în Moldova, accentul fiind pus pe sensibilizarea 
consumatorilor locali privind soluțiile IT dezvoltate pe piața locală. 

• Este necesară crearea activităţilor neformale de relaţionare (networking) precum evenimente 
comune, ateliere de lucru și alte activități care întrunesc și încurajează colaborarea  între diverse 
grupuri de părți interesate. 

• Trebuie dezvoltată educația creativă în scopul formării aptitudinilor inovative la generația tânără. 

• O platformă unică trebuie creată pentru a facilita schimbul de informații și a celor mai bune practice 
între părțile interesate. 

• Trebuie elaborate programe specifice de instruire profesională menite să îmbunătățească capacitățile 
companiilor și a inovatorilor de angajare în activități de import și export, inclusiv vizând abilitățile de 
management în afaceri și marketing. 

Comunități și Cultură 
• Sunt necesare măsuri corespunzătoare pentru a crea un mediu de afaceri și investițional 

mai previzibil, pentru a îmbunătăți nivelul de încredere între sectorul privat și cel public, ceea ce va 
duce la sporirea activităților de inovare. 

• Trebuie create comunități și evenimente în scopul efectuării schimbului de cultură și interese 
antreprenoriale și inovaționale, în special între tineri. Aceasta urmează să includă platforme online de 
schimb cultural, al istoriilor de succes și a bunelor practici.  
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• Este necesar de creat activități educaționale pentru a încuraja inovarea în mediul academic, cu 
scopul creării unei culturi a învățământului continuu, dezvoltării aptitudinilor inovaționale și 
antreprenoriale și răspândirea culturi și interesului de inovare. 


