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Abstract
The HRM's field of expertise involves permanently and effectively improving the work of managers and employees with
the ultimate goal of unanimously meeting all the organizational goals advanced. Also the managers are obliged to
assume those responsibilities regarding the specifics of each employee, because each employee is a person, personality
and distinct personality. Respectively, the importance of determining and improving the academic performance of
teacher’s staff and researchers is inevitable for higher education institutions and organizations in the field of science
and innovation with an agronomic profile.
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Introducere. Mediul rural are un potenţial natural destul de complex şi variat, constituit din
principalele elemente demografice, economice şi istorice, culturale care printr-o utilizare eficientă,
raţională şi integră poate propulsiona, asigura şi diversifica o dezvoltare durabilă, ocuparea forţei de
muncă la cote maxime, creşterea nivelului calitativ şi înalt de viaţă a populaţiei din acest mediu.
Scopul de bază al cercetării ştiinţifice. Necesitatea evaluării performanţei academice a
cadrelor didactice şi a cercetătorilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior şi a organizaţiilor
din sfera ştiinţei şi inovării cu profil agronomic, inclusiv, care creează premise necesare realizării
unei concordanţe dintre cerinţele impuse postului ocupat cu calităţile şi aptitudinile profesionale ale
celui care este evaluat, totodată este necesar să fie asigurat un sistem motivaţional cât mai eficient
pentru a ridica nivelul performanţei individuale şi totodată cel operaţional şi strategic. În baza
acestor evaluări a performanţei profesionale periodice se urmăreşte determinarea unor componente
generale pentru a stabili mărimea salariilor şi/sau premiilor în funcţie de performanţa individuală
obţinută a personalului de cercetare într-o perioadă de timp. Dacă se va intensifica şi se va obţine un
nivel al performanţei academice înalt şi obiectiv, respectiv, de la sine se va eficientiza nivelul de
competitivitate a organizaţiilor unde îşi desfăşoară activitatea metodico-didactică, educaţională şi de
cercetare a celui evaluat.
Analiza critică a problemei abordate. Resursele demografice din mediul rural reprezintă
2047894 de persoane, ceea ce reprezintă 57,6 % din totalul populaţiei pe ţară pentru anul 2015,
dintre care 1002209 de bărbaţi şi 1045685 de femei. În schimb, în acelaşi an putem evidenţia că
indicatorul privind vârsta medie a populaţiei (ambele sexe) din mediul rural este cu 1,3 ani mai
joasă faţă de mediul urban, la fel este mai joasă cu 1,2 ani la bărbaţi cât şi la femei. La fel, în acelaşi
an putem evidenţia că indicatorul privind durata medie de viaţă, a populaţiei (ambele sexe) din
mediul rural reprezintă 69,88 de ani, care este cu 4,22 ani mai puţin faţă de mediul urban, iar
referitor la bărbaţi este o vârstă medie de 65,89 ani, ceea ce reprezintă o vârstă mai scurtă cu 4,24
ani, iar la femei este o vârstă de 74,07 ani ceea ce reprezintă cu 3,68 de ani mai puţin. Din numărul
total al populaţiei, mai mult de jumătate locuieşte în mediul rural, rata ocupării forţei de muncă în
este de numai 36%. Ponderea populaţiei economic active este mai mică în ţară, comparativ cu alte
state est-europene, cauza fiind, migraţia masivă a forţei de muncă activă după hotarele ţării. Cea
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mai mică rată de ocupare a forţei de muncă în mediul rural din ţară o au tinerii cu nivel scăzut de
studii. Rata scăzută de ocupare în câmpul muncii în mediul rural este determinată în mod direct de
salariile foarte mici în agricultură în comparaţie cu alte sectoare ale economiei.
Mediul rural care este un subsistem socio-teritorial a societăţii are un număr destul de vast
de funcţii cu o importanţă naţională semnificativă: - de producţie; - demografică; - resurse de
muncă; - social şi cultural; - protecţia mediului;- recreativ şi agro recreativ; - de locuinţe; - reţelele
de comunicare; - controlul social asupra teritoriului. Putem constata cu certitudine, că dacă vor fi
îndeplinite toate aceste funcţii la justa lor valoare de către factorii de decizie şi toţi cetăţenii din
mediul rural ar fi o precondiţie majoră şi destul de importantă pentru o dezvoltare economică şi
socială de succes a ţării.
Competiţia în economia de piaţă impune folosirea intensivă a resurselor existente – naturale,
financiare, materiale, tehnologice, umane, informaţionale etc. De aceea, orice organizaţie – de tip
economic sau instituţional, presupune, în condiţiile actualei societăţi informaţionale, rezolvarea
nevoilor de cunoaştere, care se bazează pe strategii, principii, metode şi tehnici moderne de
investigare, planificare şi organizare.
Instituţiile de învăţământ (IÎS) şi organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării (OSŞI) cu profil
agronomic fiind caracterizate prin diferite tipuri de organizări, coordonări şi planificări a resurselor,
au nevoie, în condiţiile de astăzi ale societăţii informaţionale, de cunoştinţe noi care se bazează pe
strategii, principii, metode şi tehnici moderne de investigare, planificare şi organizare. Toate acestea
au devenit posibilităţi ale managerilor datorită dezvoltării tehnologiilor informaţionale, deosebit de
necesare pentru fundamentarea deciziilor. [6]
Respectiv, povara dezvoltării unui sector, ramuri, economii într-o măsură oarecare depinde
de impactul scontat depus şi fructificat de către IÎS şi OSŞI. Privind dezvoltarea durabilă a mediului
rural impactul direct ar fi atribuit nemijlocit IÎS şi OSŞI cu profil agronomic. Prin urmare, aceste
organizaţii sunt obligate să creeze un mediu academic şi ştiinţific cât mai performant şi modern
pentru a stabili nişte legături directe dintre dânsele cu mediul de afaceri, care la rândul său ar facilita
şi crea un regim direct de import accesibil şi rapid de cele mai avansate şi performante tehnologii
necesare dezvoltării mediului rural în general cât şi devenirea producătorilor autohtoni cât mai
competitivi. Totodată, este necesar de a crea condiţii şi legături cât mai avantajoase şi directe dintre
factorii de decizie, IÎS şi OSŞI cu profil agronomic şi mediul de afaceri din sector.
Cu toate acestea, în ultimul deceniu s-a pus un accent considerabil pe construirea unui
serviciu de extensie profesional şi de anvergură din ţară, a cărui grad de acoperire şi eficienţă este
unul înalt şi în continuă creştere. Din păcate, nu a fost consolidată încă legătura instituţională dintre
componentele de cunoştinţe în domeniul agricol din Republica Moldova (RM) şi sistemul
informaţional, cum ar fi, dintre instituţiile de cercetare agricolă, de extensiune şi de
învăţământ/instruire.
Lipsa de coordonare pe orizontală şi verticală a lanţurilor de aprovizionare este o altă cauză a
competitivităţii scăzute a sectorului agricol. Motivele care cauzează în prezent preţurile reduse la
producţia agricolă includ pieţele en-gros subdezvoltate, puterea de negociere redusă, schimbarea calităţii
produselor, lipsa de canale de distribuţie, infrastructura precară şi un acces limitat la pieţele externe.
Lipsa unei infrastructuri moderne de post-recoltare a fost identificată drept una dintre cele mai slabe
verigi a lanţului de aprovizionare cu fructe şi legume, stabilit pe verticală. Totodată, evidenţiem că
responsabilitatea primară este atribuită nemijlocit factorilor de decizii, inclusiv Parlamentul – care este
organul reprezentativ suprem din ţară şi este responsabil de a elabora şi adopta cadrul legal, Guvernul –
care este organul executiv care trebuie să realizeze politicile externe şi interne a statului, inclusiv să
exercite conducerea generală a administraţiei publice. Partea component a Guvernului este atribuită
Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare (MAIA) care este organul central de specialitate al
administraţiei publice, subordonat direct Guvernului. Are misiunea de a asigura realizarea prerogativelor
constituţionale ale Guvernului la elaborarea şi promovarea politicilor de stat de dezvoltare durabilă a
sectorului agroindustrial al ţării, prin sporirea competitivităţii şi productivităţii sectorului, precum şi
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asigurarea inofensivităţii şi suficienţei alimentare a ţării, în vederea creării premiselor pentru creşterea
permanentă a bunăstării populaţiei. [3]
Privind dezvoltarea, diversificarea şi ridicarea nivelului competitiv din sector, au fost
elaborate un şir de politici: Strategia naţională de dezvoltare durabilă a complexului agroindustrial
(2008-2015), care a avut ca scop general al strategiei de a asigura o creştere durabilă a sectorului
agroindustrial cu o ameliorare consecventă a calităţii vieţii în zonele rurale prin sporirea
competitivităţii şi productivităţii sectorului; Strategia în domeniul siguranţei alimentelor (20112015), care a reprezentat o premisă pentru adoptarea principiilor de siguranţă alimentară ale UE şi
realizarea abordării integrate „de la furcă la furculiţă” pentru a asigura sănătatea publică, precum şi
a permite creşterea exporturilor; Strategia de dezvoltare a serviciilor de extensiune rurală (20122022), care prezintă o viziune cuprinzătoare şi realistă privind rolul reţelei de extensiune rurală, cu
condiţia unei finanţări adecvate a implementării acesteia. Obiectivele generale ale Strategiei
respective pentru dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în agricultură, precum şi
sporirea competitivităţii sectorului agro - alimentar prin intermediul serviciilor de extensiune rurală.
Este lăudabil faptul că strategia funcţionează cu obiective cuantificabile care prezintă un avantaj în
comparaţie cu alte strategii menţionate mai sus; Strategia de dezvoltare a agriculturii şi a mediului
rural (2014-2020), care are o viziune bazată pe coerenţa între agricultură, mediu şi dezvoltare
rurală, ce reprezintă probleme de ordin economic, de mediu şi social. Nemijlocit, având o viziune
strategică, cu titlul: „Un sector de agro - business competitiv va contribui ca mediul rural din ţară să
devină unul atractiv pentru muncă şi trai, dispunând de infrastructura necesară. Agricultura şi
mediul rural vor furniza bunuri şi servicii, totodată conservând biodiversitatea, valorile culturale şi
tradiţionale pentru generaţiile viitoare”.
Pentru realizarea obiectivului impus şi reieşind din analiza efectuată a sectorului agro alimentar, au fost identificate un şir de priorităţi şi câteva măsuri, printre care vom evidenţia:
Creşterea competitivităţii sectorului agro - alimentar din ţară, prin restructurare şi modernizare.
Competitivitatea agriculturii moldoveneşti este una scăzută din cauza mai multor factori. Reieşind
din acest considerent precum şi având în vedere viziunea strategică asupra sectorului dat, este
elocvent că RM urmează să sporească competitivitatea agriculturii prin concentrarea pe produse
agricole cu valoare adăugată înaltă. În acest sens, strategia plasează un accent special pe
modernizarea sectorului, îmbunătăţirea nivelului de învăţământ superior şi a sistemelor asociate,
inclusiv a cercetării şi dezvoltării.
Creşterea calităţii învăţământului superior, cercetărilor ştiinţifice şi serviciilor de extensiune
în sectorul agro - alimentar, inclusiv facilitarea sistemelor de informare care vor crea premise legate
de; în primul rând, crearea condiţiilor pentru un suport flexibil de a restructura şi moderniza baza
educaţională, ştiinţifică şi de cercetare. În al doilea rând, baza de cercetare agricolă ar trebui să fie
modernizată şi restructurată pentru a consolida legătura acesteia cu mediul de afaceri. În al treilea
rând, serviciile de extensiune ar trebui să fie modernizate şi să deţină legătura cu domeniile de
cercetare şi învăţământ agricol şi de maximizat sinergiile celor trei domenii.
Realizarea acestui obiectiv sectorial în practică va avea un impact scontat, şi anume: restructurarea şi modernizarea sectorului va influenţa direct asupra eficienţei de producere şi procesare; sporirea calitativă şi cantitativă a sectorului agro - alimentar din ţară; - creşterea cotei de piaţă atât pe
plan intern cât şi cel extern; - creşterea accesul la noi pieţe de desfacere cu o valoare înaltă şi
competitivă; - îmbunătăţirea direct a echilibrul dintre producţia primară cu valoare redusă şi procesarea
la un nivel cât mai înalt; - produsul sistemului educaţional şi de cercetare va avea conexiuni cu nevoile
pieţei; - optimizarea resurselor de terenuri după structură şi destinaţie; - îmbunătăţirea gestionării
resurselor privind apa agro - alimentară; - ameliorarea calităţii solului şi a rezistenţei la eroziune; îmbunătăţirea rezistenţei la potenţialele riscuri care pot afecta mediul de afaceri agro - alimentar; sporirea tuturor activităţilor economice din mediul rural; - îmbunătăţirea infrastructurii mediului rural; diminuarea tendinţei de emigrare din mediul rural; - responsabilitatea pentru dezvoltarea zonei rurale va
fi preluată de către locuitorii din mediul rural. [33]
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Întru realizarea cu succes a obiectivelor impuse cu un grad superior al calităţii, executării şi
realizării corespunzătoare, considerăm, că ponderea cea mai semnificativă este atribuită direct IÎS şi
OSŞI cu profil agronomic, care trebuie să fie performante şi la rândul lor vor crea un mediu
competitiv sectorului şi economiei naţionale.
Paralel putem evidenţia conţinutul, importanţa şi caracteristicile specifice a Strategiei
naţionale de dezvoltare „Moldova 2020”, care cuprinde o totalitate de obiective strategice naţionale
pentru o dezvoltare economică pe termen lung. Printre cele mai importante domenii de dezvoltare
sunt: sănătatea, cultura, atragerea investiţiilor, protecţia socială, agricultura şi dezvoltarea rurală cât
şi protecţia mediului care vor fi cruciale pentru o dezvoltare durabilă a ţării.
Dezvoltarea economico-socială a unui stat trebuie să fie caracterizată prin intermediul unor
indicator esenţiali macroeconomici care ar exprima potenţialul şi nivelul economiei, structura
acesteia, cât şi eficienţa folosirii factorilor de producţie, nivelului de competitivitate şi nu în ultimul
rând nivelul de trai al cetăţenilor. Respectiv, pentru o dezvoltare economică pe termen lung
considerăm că este inevitabil de a promova adecvat şi raţional societatea bazată pe cunoştinţe,
inclusiv fortificarea activităţilor de cercetare, inovare şi dezvoltare axate spre eficienţă şi
competitivitate. Printre cele mai semnificative priorităţi de dezvoltare a societăţii noastre se
regăsesc următoarele obiective strategice: 1) Racordarea sistemului educaţional şi de cercetare la
cerinţele pieţei forţei de muncă, în scopul sporirii productivităţii forţei de muncă şi majorării ratei
de ocupare în economie; 2) Creşterea competitivităţii produselor agroalimentare şi dezvoltarea
rurală durabilă. Putem cu certitudine să afirmăm, că asumarea responsabilităţilor privind
dezvoltarea economiei naţionale şi reducerea sărăciei prin intermediul factorilor legaţi de cercetare,
inovare şi dezvoltare rămân atribuit direct IÎS şi OSŞI cu profil agronomic din RM. [4]
Luând în consideraţie importanţa educaţiei, învăţământului superior şi cel referitor la
cercetare, inovare, transfer tehnologic şi extensiune rurală din perspectiva globalizării putem
constata că: „Promovarea globalizării ca fiind concepută ca o asociere complexă a diversităţilor
naţionale care înglobează educaţia, cercetarea şi inovarea care sunt tot mai des considerate ca fiind
în acelaşi timp factori şi efecte indispensabili”. Totodată educaţia, cercetarea şi în special
învăţământul superior sunt obligate să reacţioneze prompt şi direct cu aspiraţii privind globalizarea,
ci dimpotrivă sunt impuse să joace un rol fundamental în dezvoltarea economiilor moderne viitoare
dezirabile, înglobând în societate modificările calitative, cantitative şi moderne de natură să păstreze
identitatea diversificată a comunităţilor, dar şi convieţuirea liberă, independentă şi paşnică, fiind
bazată pe comunicare şi o bună cunoaştere, sesizarea intereselor fiecărui cetăţean implicat în acest
proces destul de complex”.
Spaţiu de REALIZARE
a unui şir de experienţe comune

Spaţiu de DIALOG
(Instituţii de învăţământ superior)

Spaţiu de APLICARE
(Mediul de afaceri)

Spaţiu de SISTEMATIZARE şi
ANALIZĂ a cunoştinţelor acumulate
(Instituţii de învăţământ superior,
Instituţii de cercetare)

Spaţiu de TESTARE
a noilor cunoştinţe
(Instituţiile de cercetare)

Fig. 1. Participarea organizaţiilor la producerea cunoştinţelor cu profil agronomic.
Sursa: elaborat de autor în baza datelor: [5]
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Printre cele mai importante organizaţii care se ocupă nemijlocit de utilizarea şi desăvârşirea
cunoştinţelor sunt IÎS şi OSŞI cu profil agronomic. Rolul tradiţional asumat de IÎS cu profil
agronomic este cel mai apropiat de acela de spaţiu de dialog şi de spaţiu de sistematizare a
cunoştinţelor. Iar, OSŞI cu profil agronomic, fie ele instituţii publice sau centre de cercetare şi
extensiune private, îşi asumă în mod tradiţional rolul de spaţiu de sistematizare şi de testare a unor
noi cunoştinţe (fig. 1.) prezintă situaţia fluxului cunoştinţelor în acest caz. Conform (fig. 1.)
identificăm câteva problemă cheie referitoare la asumarea tradiţională a importanţei atribuită
organizaţiilor care au ca bază obiective legate de dezvoltare, cunoaştere şi inovare.
Prima problemă constă în aceea că nici una din aceste organizaţii nu ocupă locul de spaţiu
de realizare a unor experienţe comune şi interdependente, deci punctul-cheie în constituirea unor
cunoştinţe noi, moderne şi competitive este cel mai slab reprezentat. Respectiv, spaţiul de realizare
a unor experienţe comune este un loc în care cadrele didactice, cercetătorii şi mediul de afaceri
preiau cunoştinţe tacite în urma derulării unor activităţi comune, ca mai târziu să fie folosite în
celelalte spaţii care ar contribuie direct la închiderea ciclului de creare a cunoştinţelor.
Pentru a deveni „spaţii de realizare a unor experienţe comune”, mediul de afaceri trebuie să
permită participarea la activităţile practice pe care le realizează a unor membri ai comunităţii
naţionale. Mediul de afaceri reprezintă spaţiul în care propriii angajaţi au experienţe comune, dar
mai sunt trei categorii de persoane care trebuie să aibă acces la altfel de experienţe: studenţii şi
masteranzii, cadrele didactice şi cercetătorii. Studenţii şi masteranzii trebuie să fie implicaţi activ în
activităţile practice pentru a fi la curent cu evoluţiile „spaţiului de aplicare” în care îşi vor derula cel
mai probabil activitatea profesională viitoare. Cadrele didactice sunt cel mai adesea indivizi cu bune
abilităţi de analiză şi sinteză, având în plus un rol important în formarea viitorilor specialişti, de fapt
a viitorilor deţinători ai celor mai valoroase cunoştinţe. Calitatea şi actualitatea cunoştinţelor
studenţilor şi masteranzilor depind de accesul la experienţe practice a cadrelor didactice.
Cercetătorii trebuie să fie în contact direct cu activităţile practice pentru a putea genera noi
cunoştinţe cu înaltă valoare aplicativă.
Pentru a deveni spaţii de dialog, de explicitare a cunoştinţelor, mediul de afaceri trebuie să
realizeze o abordare simplistă la accesul de informaţii interne pentru membrii acceptaţi ca actori ai
clusterului creat şi o implicare în acţiuni de analiză a situaţiei proprii cu ajutorul specialiştilor din
ţară, fie studenţi şi masteranzi, cadre didactice, cercetători sau consultanţi independenţi.
Ca spaţii de testare a noilor cunoştinţe, mediul de afaceri trebuie să stimuleze atât activităţile
de cercetare – dezvoltare - inovare proprii, cât şi pe cele realizate de cercetători, independent sau în
parteneriate comune cu organizaţia din mediul de afaceri. Dezvoltarea parteneriatelor dintre mediul
de afaceri cu IÎS şi cu OSŞI este esenţială.
A doua problemă care rezultă din asumarea tradiţională a rolurilor de către cele trei tipuri de
organizaţii este lipsa de continuitate a fluxului de creare a cunoştinţelor, generată de prezenţa
fiecărui actor în doar unul sau cel mult două din cele patru spaţii. Este, în esenţă, problema lipsei de
colaborare între diferitele tipuri de organizaţii, pe fondul slabei înţelegeri şi acceptări a rolului
celuilalt, generată de viziunea îngustă, specializată şi centrată asupra propriului rol. Este deci
necesară o ameliorare a participării diferitelor tipuri de organizaţii în cele patru spaţii, pentru a
asigura prezenţa a minimum două tipuri de organizaţii în fiecare spaţiu şi prezenţa în minimum trei
spaţii a fiecărei organizaţii, sau măcar a unor membri ai lor.
Schimbările necesare în mediul de afaceri au fost deja descrise. La nivelul IÎS este nevoie de
schimbări legate de asigurarea conexiunii cu mediul de afaceri pentru a permite studenţilor,
masteranzilor şi cadrelor didactice să participe la activitatea practică din cadrul organizaţiilor din
mediul de afaceri. Activitatea de cercetare a IÎS trebuie şi ea conectată cu activitatea de cercetare a
organizaţiilor din mediul de afaceri şi inclusiv a OSŞI. Unul dintre rolurile IÎS este acela de a
asigura un flux continuu de absolvenţi care să posede cunoştinţele esenţiale necesare dezvoltării
viitoare a clusterului. Formarea locală de personal înalt calificat şi reţinerea lui în ţară este unul
dintre principalii vectori a dezvoltării unui cluster competitiv. La nivelul OSŞI este necesară o mai
bună articulare a activităţilor derulate cu nevoile de producere de noi cunoştinţe ale companiilor din
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cadrul mediului de afaceri şi cu nevoia de pregătire a specialiştilor din cadrul IÎS, inclusiv prin
dezvoltarea cercetărilor de la programele de licenţă, masterat şi doctorat.
Iar a treia problemă care este identificată (fig. 1.) este lipsa unei viziuni unitare şi a unui
leadership care să orienteze energiile spre crearea unui astfel de cluster. Dacă în ţară se găsesc mai
multe organizaţii din cadrul mediului de afaceri şi acţionează în acelaşi domeniu este foarte posibil
să regăsim o concurenţă puternică între ele, deci este imposibil ca vreuna dintre ele să fie lăsată să
îşi asume rolul de lider în dezvoltarea unui cluster. IÎS nu pot nici ele să îşi asume un astfel de rol
datorită influenţei reduse pe care o au asupra mediului de afaceri, iar OSŞI cu rolul de furnizori
direcţi de cunoştinţe sunt prea rar întâlnite în postura de a induce adaptări ale organizaţiilor din
cadrul mediului de afaceri. Ca urmare, rolul de a crea o strategie de dezvoltare a unui cluster
competitiv şi de a o pune în aplicare nu poate reveni decât unui alt tip de organizaţie puternic
interesată de problemă, şi anume ministerului de resort, în dependenţă de ramura sau sector. Fiind
abordat conţinutul privind identificarea unei variante cât mai optime a unui cluster care ar genera
cunoştinţe moderne şi calitative pentru o societate competitivă, propunem un model de cluster care
generează cunoştinţe la toate nivelurile organizaţionale indiferent de structura organizatoricojuridică a unei entităţi cu profil agronomic (fig. 3.). [1]
Competitivitatea sectorului agroalimentar dintr-un stat este un factor determinant al
nivelului de bunăstare a locuitorilor din mediul rural cât şi cel urban, ceea ce face ca MAIA cât şi
IÎS şi OSŞI cu profil agronomic să fie direct interesate de problema dezvoltării unor clustere
competitive. Tot odată, rolul lor de regularizare a sistemului economico-social le permite să ia o
serie largă de măsuri pentru stimularea colaborării între cele trei categorii de organizaţii care
contribuie la dezvoltarea cunoştinţelor din clusterul respectiv. Un mare avantaj îl oferă şi detaşarea
acestui tip de instituţii de mediul concurenţial, ceea ce le permite o mai mare doză de obiectivitate
în implementarea strategiei de dezvoltare a unui cluster competitiv. În afară de rolul de catalizator al
dezvoltării clusterului, MAIA trebui să îşi asume un rol activ şi în cultivarea dialogului şi a
transferului de cunoştinţe, devenind astfel un participant activ în „spaţiul de dialog” (fig. 2.).
Spaţiu de REALIZARE
a unui şir de experienţe comune
(Mediul de afaceri în cooperare cu
indivizi din toate celelalte organizaţii)

Spaţiu de DIALOG
(MAIA,
Instituţii de învăţământ superior,
Mediul de afaceri)

MAIA

Spaţiu de SISTEMATIZARE şi
ANALIZĂ a cunoştinţelor acumulate
(Instituţii de învăţământ superior,
Instituţii de cercetare,
Practicieni din Mediul de afaceri)

Spaţiu de APLICARE
(Mediul de afaceri,
Instituţii de cercetare)
Spaţiu de TESTARE
a noilor cunoştinţe
(Mediul de afaceri,
Instituţiile de cercetare,
Instituţii de învăţământ superior)

Fig. 2. Clusterul educaţional şi de dezvoltare profesională cu profil agronomic.
Sursa: elaborat de autor în baza datelor: [5]
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În afara clusterelor, în condiţiile globalizări este recunoscută existenţa unor forme de
cooperare dincolo de limitele naţionale, numite centre. Prin intermediul acestor centre sunt create
modalităţile de cooperare internaţională pentru completarea elementelor necesare realizării unui
lanţal valorii competitiv pe o anumită industrie/sector şi creării unei mase critice pentru declanşarea
unei creşteri bazate pe inovaţie şi creare de cunoştinţe. Crearea de centre este derivată din aceea ce
este un cluster propusă de Porter, dar este mai bine adaptată nevoilor actuale ale pieţelor globale, în
special din punctul de vedere al recunoaşterii creşterii posibilităţilor de cooperare la distanţă prin
intermediul reţelelor de comunicaţie şi prin reducerea barierelor de circulaţie a bunurilor, serviciilor
şi persoanelor.
Mediul de afaceri realizează din ce în ce mai clar că nu este necesară o proximitate
geografică pentru realizarea unui anumit stadiu al producţiei. Barierele de competitivitate legate de
distanţele mari şi de tranzacţiile internaţionale aproape că au dispărut ca urmare a evoluţiei a
tehnologiei şi logisticii, astfel încât devine din ce în ce mai facilă relocarea unor operaţii cum ar fi
producţia şi cercetarea-dezvoltarea către ţări cu expertiză bună şi costuri mai reduse. Din ce în ce
mai des, elemente ale dezvoltării noilor modele, producţiei şi a reţelelor de distribuţiei sunt realizate
separat, dincolo de frontierele clusterelor istorice.
Din punct de vedere geografic clusterele par să se dezintegreze, dar ceea ce rămâne intact
este modelul de funcţionare, un număr mare de organizaţii din diferite domenii trebuie să
colaboreze, dar nemaifiind legate de o proximitate statală, sectorială şi geografică. În acest context,
preocuparea principală pentru dezvoltarea naţională şi regională este asigurarea unei atractivităţi
suficiente pentru menţinerea, dezvoltarea şi implantarea în sectorul agroalimentar a unor
organizaţii/companii care să asigure o bună valorizare a cunoştinţelor şi a forţei de muncă din
sector. Companiile sunt atrase de două beneficii potenţiale legate de acest factor: forţa de muncă
mai ieftină şi/sau forţa de muncă bine pregătită, deci şi cu mai multe cunoştinţe. Întrucât
dezvoltarea sectorului agroalimentar în special cât şi cel naţional în general implică în esenţă o
creştere a nivelului de trai al populaţiei indiferent de zonă. Principalele direcţii de acţiune ale MAIA
cât şi a IÎS şi OSŞI cu profil agronomic rămân asigurarea în sector şi regiune a unui flux important
de forţă de muncă superior calificată în domeniul de interes respectiv şi crearea unei bune
infrastructuri pentru a permite colaborarea atât la nivel naţional cât şi internaţional. [2]
SENAT
Consiliul pentru
Dezvoltare Strategică
Instituţională

Consiliul de
Administraţie

RECTOR

CENTRUL NAŢIONAL DE EXTENSIUNE RURALĂ
( 10 – Specialişti profesionişti în domeniul agriculturii şi
medicină veterinară )

SERVICIUL RAIONAL DE
EXTENSIUNE RURALĂ

SERVICIUL RAIONAL DE
EXTENSIUNE RURALĂ

SERVICIUL RAIONAL DE
EXTENSIUNE RURALĂ

MEDIUL DE AFACERI

MEDIUL DE AFACERI

MEDIUL DE AFACERI

Fig. 3. Centrul Naţional de Extensiune Rurală. (Cluster educaţional şi de formare
profesională).
Sursa: elaborat de autor.
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Guvernul RM care conform constituţiei trebuie să asigure realizarea politicilor interne şi
externe a statului şi să exercite conducerea şi gestionarea generală a administraţiei publice centrale
şi locale. MAIA ca fiind o parte componentă a Guvernului RM şi care este responsabil de realizarea
periodică a politicilor din domeniul sectorului agroalimentar trebuie să fie implicat activ în
perfecţionarea şi ridicarea nivelului calitativ, eficient şi de dezvoltare strategic a structurii
organizatorice de conducere a Universităţii Agrare de Stat din Moldova (UASM).
Respectiv, propunem înfiinţarea Centrului Naţional de Extensiune Rurală (CNER)
(CLUSTERUL educaţional şi de dezvoltare profesională din sectorul agroalimentar), care direct trebuie
să fie în subordinea MAIA. (fig. 3.) Iar, CNER trebuie să-şi exercite atribuţiile şi obligaţiunile strategice,
organizatorice şi de conducere în faţa MAIA, Senatului, Rectorului şi Consiliului de Administraţie a
UASM. Corespunzător, acest centru trebuie să fie constituit din trei nivele ierarhice:
Primul nivel - Centru Naţional pentru Extensiune Rurală, (alcătuit din 10 specialişti profesionişti
din domeniul agriculturii şi medicinii veterinare, aceşti specialişti trebuie să deţină cel puţin gradul
ştiinţific de doctor habilitat în ştiinţe, şi titlul de profesor universitar şi/sau cercetător ştiinţific principal
sau consultant ştiinţific, experienţa profesională în domeniul de specializare de cel puţin 10 ani,
cunoaşterea a cel puţin 2 limbi străine de circulaţie internaţională), la fel în cadrul CNER, este necesar
de a înfiinţa şi un serviciu performant a tehnologiilor informaţionale şi de comunicare, pentru a colecta
şi informa mediul agronomic despre toate inovaţiile şi invenţiile contemporane;
Nivelul doi – Serviciile Raionale pentru Extensiune Rurală, (SRER) (alcătuit din 5-7
consultanţi teritoriali la nivel de municipalităţi şi raioane, în dependenţă de mărimea şi dimensiunile
unităţii administrativ teritorial);
Nivelul trei – mediul de afaceri, (indiferent de forma juridico-organizatorică).
Scopul primordial a acestor reorganizări parţiale a structurii organizatorice de conducere a
UASM, va fi de a impulsiona dezvoltarea durabilă şi de extensiune a mediului rural, prin
intermediul acestei reţele de specialişti profesionali şi mediul de afaceri care vor efectua o legătură
reciprocă dintre predare-învăţare, informare, perfecţionare, cercetare, inovare şi dezvoltare.
CONCLUZII
Metoda neparametrică de evaluare creează premize şi posibilităţi oportune de a face o
analiză comparativă a performanţei academice la toate nivelurile ierarhice a instituţiilor de
învăţământ superior şi a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării cu profil agronomic. Considerăm
că este necesar şi destul de important de a propune o reorganizare parţială a structurii
organizatorico-juridice de conducere a UASM pentru a identifica şi crearea condiţiilor cât mai
avantajoase învăţământului superior agronomic modern, dezvoltării mediului rural în special cât şi a
economiei naţionale în general şi paralel a ridica nivelul de dezvoltare a societăţii cât şi
competitivitatea RM pe plan mondial.
Mulţumiri. Acest articol ştiinţific a fost elaborat cu suportul financiar a proiectului
„Dezvoltarea durabilă a spaţiului rural al Republicii Moldova în perspectiva integrării în Uniunea
Europeană”, cu cifrul 15.817.05.31A. pe anii 2015-2018.
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