
Analele IBNA vol. 26, 2010 

 

107 

 

Platforma colaborativă pentru competitivitate 

organizatională si managementul cunostintelor, 

expertizelor si parteneriatelor prin  

cercetare – dezvoltare agro-alimentară  

POL-EX-AGRA 
 

 

L. Cotora
1
, Elena Ghită

2
 

 
1
Integrator S.A., 

2
INCDBNA Balotesti 

 

 

REZUMAT 

Scopul lucarii este acela de a informa comunitatea stiintifică din domeniul 

cresterii animalelor despre initiativă privind  implementarea unui sistem de 

„Knowledge Management” (KMS), bazat pe o platforma colaborativă web, de 

identificare si valorizare a cunostintelor si competentelor din sectorul agro-

alimentar din Romania, care se desfăsoară in cadrul unui proiect POL-EX-

AGRA (Polul de excelentă agro-alimentar). 

Actorii principali ai acestui spatiu virtual de diseminare vor fi membrii 

comunitătilor de cunostinte si competente active in toate filierele din sectorul 

agro-alimentar. Ambitia acestui proiect este sa poată corela aceste comunităti de 

cunostinte cu toate comunitătile de competenta, astfel încât sa interactioneze si 

să dezvolte, într-un ritm rapid la nivelul performantei mondiale, cunostintele si 

competentele cheie pentru a face competitiva industria agro-alimentara română. 

Necesitatea construirii acestui sistem este primordiala, inteligenta colectiva 

a comunitătilor din sectorul agro-alimentar oferind un control pe tot lantul de 

cunostinte, de la inovatie pana la valorizarea finală a produselor pe piata. 

Aceasta platforma colaborativă constituie un mediu virtual dinamic in care 

contributiile tuturor comunitătilor din domeniul agro-alimentar, divizate pe 

filiere, procese, grupuri de activităti, competente, unitati de competente, 

cunostinte, expertize conlucrează si oferă un suport indispensabil in 

managementul inovatiei. 

Initiatorii platformei sunt: Institutul de Bioresurse Alimentare (IBA), 

Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii si Dezvoltare Rurala 

(ICEADR), Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara (USAMV), 

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie si Nutritie Animala 

(INCDBNA), Academia de Studii Economice (ASE), Integrator SA (realizator 

solutie informatica). 
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SUMMARY 

The purpose of the paper is to inform the scientific community in the field 

of animal husbandry about the initiative of implementing a Knowledge 

management System (KMS) relying on a collaborative platform – web, for the 

identification and utilization of the knowledge and competencies in the agro-

food sector in Romania, within the research projects POL-EX-AGRA (Pole of 

Agro-Food Excellence). 

This collaborative platform is a dynamic virtual environment, in which the 

contribution of all the communities involved in the agro-food field, divided in 

branches, processes, groups of activity, competencies, units of competency, 

knowledge, expertise, work together and provide an indispensable support for 

innovation management. 
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