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Capitolul 1- Managementul inovării –definitii, faze, dimensiuni, domenii, 

standarde romanesti 

 

Managementul inovării a fost definit de Sandrine Fernez-Walch și François 

Romon (2009) 
1 

ca fiind "ansamblul acțiunilor conduse de o întreprindere și al 

opțiunilor efectuate pentru a favoriza emergența proiectelor de inovare, a decide 

lansarea lor și a realiza comercializarea noilor produse sau implementarea de noi 

procese în întreprindere, pentru creșterea competitivității". 

O definiție alternativă a managementului inovării detaliază scopul final al 

procesului de inovare: " Prin managementul inovării se poate înțelege procesul 

orientat spre organizarea și alocarea resurselor disponibile, atât umane cât și 

tehnice și economice, în scopul dobândirii de noi cunoștințe, de generare a ideilor 

care permit obținerea de noi produse, procese și servicii sau îmbunătățirea celor 

existente și al transferului celor mai bune idei spre fazele de fabricare și 

comercializare". (Nagîț, Gheorghe) (2001)
 2 

Managementul inovării trebuie să fie tratat ca parte integranta a strategiei de 

afaceri a firmei, dar si a strategiei de dezvoltare a clusterului.  Contextul 

strategic cuprinde obiectivele afacerii, starea curentă și viitoare a firmei membra 

sau nemembra a unui cluster, implicarea managerilor, dinamica piețelor 

(internationalizarea), concurenta, mediul economic și  cel de reglementare. 

Mark Turrell și Yvonne Lindow (2003)
 3 

consideră că fazele procesului de 

management al inovarii sunt: 

1.Identificarea oportunitătilor prin explorarea si investigarea semnalelor din 

mediu economic. Sunt determinate domeniile de focalizare strategică si alocare a 

resurselor in procesul de inovare.Sunt identificate noi oportunităti de piată sau 

platform tehnologice. 

 

2.Selectarea strategica a optiunilor include generarea, colectarea, dezvoltarea, 

evaluarea si selectarea ideilor de afaceri.Metodele de management includ: 

brainstorming, tehnici de creativitate, focus-grupuri si capturarea ideilor on-line. 

 

3.Planificarea si asigurarea resurselor este o faza de organizare in care se 

definește rezultatul ce se dorește să se obțină,durata și bugetul unui proiect de 

inovare ,alocarea mijloacelor necesare pentru derularea proiectului: constituirea 

echipei proiectului,alocarea resurselor umane,tehnice și financiare. 
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4. Implementarea este a patra fază, care corespunde realizării efective a 

proiectului de inovare. Această fază constă în dirijarea activităților de proiectare și 

dezvoltare pentru rezolvarea problemelor. 

Pentru a facilita derularea proiectelor de inovare sunt necesare abilităti de 

creativitate si realizarea efectivă a procesului de inovare. 

 

Dimensiunile managementului inovarii 

;iirăvoni aigetarts٭ 

;iirăvoni arutluc iș aerazinagro٭ 

 la ățaiv ed iululcic elesecorp٭inovării (managementul ideii, dezvoltarea modelului 

de afacere, proces, produs/serviciu) precum și cel de îmbunătățire continuă și 

lansare a produsului/serviciului; 

 ,enamu rolesruser lutnemeganam) iirăvoni iulutnemeganam ia ițnazirovaf iirotcaf٭

managementul cunoașterii, managementul proceselor, managementul proiectelor, 

control și IT; 

ăs evitavoni iițătivitca eletatluzer ac rasecen etsE .iirăvoni eletatluzer٭  fie evaluate 

sistematic. 

In prezent, in Clasificarea Ocupatiilor din Romania exista ocupatia Manager de 

Inovare. Managerul de inovare este responsabil cu gestionarea eficientă a 

procesului de inovare intr-o firmă/cluster, el răspunzand de exercitarea functiilor 

manageriale de identificare idei/solutii noi, analiză, sinteză si previziune, 

organizare, antrenare, coordonare, control, evaluare, precum si de schimbarea 

produselor/tehnologiilor/serviciilor in functie de cerere.  

Activitătile cadru pe care trebuie să le desfăsoare un manager de inovare sunt: 

- elaborarea strategiei de inovare a firmei/clusterului, in urma auditării; 

- implementarea planului de realizare a strategiei de inovare al firmei/clusterului; 

- coordonarea dezvoltării profesionale a echipei; 

- coordonarea culegerii de idei creative; 

- crearea unui sistem de gestiune a datelor privind ideile de inovare; 

- elaborarea metodelor de valorificare a capitalului intelectual al firmei; 

- evaluarea procesului de inovare in toate fazele lui; 

- asigurarea continuitătii procesului de inovare in firmă/cluster. 

Managementul inovării cuprinde domeniile: 
4
 

 ;domeniul normativ: viziune, misiune, valori٭

 domeniul strategic: resurse, tehnologii, cunoștințele și competențele٭

colaboratorilor, piețe, comunicări, furnizori, parteneri-colaboratori, concurenți; 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Managementul_proiectelor
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 ,domeniul operativ: configurarea și implementarea procesului de inovare٭

realizarea, calitate, costuri, timp. 

Standardul roman SR 13572:2016-Sisteme de management al inovarii
5
 

specifica cerintele pentru stabilirea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea 

unui sistem de management al inovarii, aplicabil in orice tip de organizatie, de 

drept public sau privat, precum si procesele derulate in cadrul sistemului de 

management al inovarii si rolul participantilor. 

Standardul roman SR 13547:2012 cu titlu generic Model de dezvoltare a 

afacerii prin inovare
6
 este compus din patru parti: 

-Partea 1: Managementul inovarii. Principii generale si linii directoare 

-Partea 2: Managementul proprietatii intelectuale. Principii generale si linii 

directoare 

-Partea 3: Transfer tehnologic.Principii generale si linii directoare 

-Partea 4: Evaluarea capabilitatii de inovare si a performantei managementului 

inovarii 

Standardele romanesti au fost elaborate de comitetul tehnic ASRO/CT 383 

“Managementul inovarii” si a fost aprobate de catre ASRO ca standard romanesti 

in annul 2016 si respectiv 2012.  Aceste standarde constituie un element de noutate 

pentru un Stat Membru UE si un instrument de sprijin pentru firmele si clusterele 

care doresc sa implementeze un sistem de management al inovarii. 

Se recomanda ca in procesul de elaborare a strategiei de inovare, componenta a 

strategiei de dezvoltare a firmei sau a clusterului, echipa de management sa 

studieze atent atat standardele romanesti privind managementul inovarii, cat si 

documentele Comisiei Europene –DG Growth, DG Connect, DG Regio si DG for 

Research and Innovation in vederea pregatirii pentru Conferinta Europeana a 

Clusterelor de la Berlin (10-11 Noiembrie 2020) sub Presedintia Germaniei, 

care se va axa in principal pe digitalizare si Industrie 4.0, inovare in intreprinderi,  

provocari sociale, platforme colaborative, atragerea firmelor in lanturi de valoare 

globale, dezvoltarea de noi abilitati pentru industrie, cooperare industriala trans-

frontaliera prin clustere si internationalizare.  
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Capitolul 2- Metode de management al inovarii 

Cea mai mare provocare pentru Statele Membre ale Uniunii Europene o 

reprezinta adoptarea unei abordari mult mai strategice a inovarii, sub toate 

aspectele acesteia (inovare institutionala, inovare strategica, inovare in afaceri, 

inovare de produs, de proces, organizationala si de marketing). In mod concret, 

pentru a realiza o Uniune a Inovarii este necesar sa fie imbunatatita cooperarea 

dintre mediul stiintific si cel de afaceri, sa fie indepartate obstacolele si barierele 

din calea rezultatelor cercetarii spre piata, sa fie puse in practica stimulente 

specifice, inclusiv pentru comercializarea inovarii.  

Inovarea nu poate prospera in izolare si clusterele sunt un mediu propice in care 

antreprenorii si entitati diferite pot lucra impreuna pentru gasirea unor solutii 

comune la provocarile actuale. Crearea, diseminarea si aplicarea cunostintelor sunt 

critice pentru abilitatea firmelor si tarilor in a inova si a prospera intr-o economie 

globala din ce in ce mai competitiva. Retelele si pietele de cunostinte sunt mult mai 

putin dezvoltate decat produsul, forta de munca si pietele financiare, desi sunt tot 

mai frecvente in anumite sectoare si tari.  

Managementul inovarii presupune mai multe metode aplicate de firme si 

clustere pentru a avea succes intr-o economie globala, astfel: 

Dezvoltarea integrată de produs (DIP)  

 

Produsele de succes pot fi obţinute de acele firme sau clustere care sunt capabile să 

organizeze inovarea în acord cu factorii de succes și să asigure implementarea 

acestora în mod eficient, din perspeciva termenelor și costurilor.  

Dezvoltarea Integrată de Produs (DIP) este o metodă de management care ţine cont 

de toţi factorii de succes. Concepţia de bază a DIP este constituirea coordonată a 

tuturor resurselor și proceselor, care sunt necesare pentru creaţia de succes și 

pentru un marketing eficient. Aceasta include procese specifice de achiziţie pentru 

produs, producţie, marketing și logistică de control al calităţii.  

Conceptul global DIP sprijină creaţia produslui de la idee, până la lansarea 

comercială de succes. DIP poate fi folosit pentru dezvoltarea produselor/serviciilor 

și sprijină dezvoltarea resurselor inovative esenţiale (nuclee de competenţe, 

organizare, strategie etc.). In cluster, in vederea cresterii performantelor inovarii, 

aglomerarile de firme beneficiaza atat de sprijinul entitatilor de cercetare-

dezvoltare, cat si de logistica de marketing-promovare-branding. Schimbul de bune 

practici intre firme este de importanta vitala pentru succesul produselor pe piata. 
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Aplicarea modelului “Casa inovării”  

 

Aceasta metoda de management al inovarii a fost dezvoltata de A.T.Kearney 
7
 prin 

intermediul unor module in care “acoperişul” casei este strategia de inovare, un 

proces de planificare, care defineşte clar scopurile de inovare necesare și cum pot fi 

acestea susţinute prin resurse, procese, tehnologii și comportamente în cadrul 

firmei/clusterului. O firma sau un cluster orientate către inovare trebuie să includă 

aceste scopuri în organizarea și cultura lor. 

 

De la piaţă la ideea de produs  

 

Sugestiile și informaţiile primite din piaţă conduc la initiativa găsirii unei noi idei.  

Firma sau clusterul conştientizează o problemă, feedback-ul de la clienti aduce și 

acesta sugestii utile și pe această bază, sunt identificate noi oportunităţi.  

Au fost identificate la nivel global o serie de mega tendinte ca fiind catalizatori 

fundamentali pentru clustere/firme si crestere in piete:  

-dupa natura inovarii (schimbari in dinamica inovarii -sursele inovarii, cunostinte 

mai dispersate etc; schimbari in cultura antreprenoriala (rolul antreprenorilor, 

utilizarea fondurilor etc); schimbari in dinamica geo- economica ; 

-dupa progresul tehnologiilor informatiei (impactul social media; convergenta 

produselor si serviciilor; abundenta informatiilor; abordare trans-sectoriala a 

subiectelor; utilizarea pe scara larga a digitalizarii); 

-dupa comportamentul consumatorului (personalizarea produselor si serviciilor; 

disponibilitatea imediata a produselor si serviciilor; scurtarea ciclurilor de viata ale 

produselor; reducerea amprentei de carbon). 

Informaţiile provin și din cercetările de marketing ale firmelor sau clusterelor. 

Echipele creative ale acestora intervin pentru a sprijini procesul de identificăre a 

ideii de produs, care este supusa procesului de evaluare, in scopul dezvoltarii de 

produse inovative.  

De la idea de produs la produs inovativ si piata 

 

Aceasta metoda presupune cunoasterea in detaliu a cerintelor pietei si a intregului 

proces tehnologic pentru dezvoltarea de produse specifice, cu succes pe piata.  

Obiectivul activităţii de cercetare – dezvoltare constă în maximizarea activităţii 

economice a firmei sau firmelor dintr-un cluster, prin crearea de noi produse sau de 

noi tehnologii care să conducă la realizarea optimă a produselor. Operaţia de 

lansare a unui produs inovativ se derulează de cele mai multe ori, în trei faze 

principale: identificarea oportunităţilor și a contextului în care este conceput noul 

produs, realizarea lui și transpunerea în practică.  
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Dezvoltarea unui produs reprezintă totalitatea activităţilor desfăşurate în mod 

ştiinţific, prin aplicarea de legi, reguli și principii ştiinţifice specifice, pornindu-se 

de la ideea de realizare a unui nou produs, clarificarea și elucidarea temei și 

încheindu-se cu validarea (omologarea și certificarea) acestuia cu scopul 

introducerii în fabricaţie. Activităţile specifice dezvoltării de produse sunt într-o 

interacţiune continuă cu nivelul de cunoştinţe anterioare și colaterale. Pe de altă 

parte, activităţile desfăşurate în dezvoltarea oricărui produs se realizează pe baza 

unor metodologii specifice care au un caracter metodic. Metodologia proceselor 

specifice dezvoltării produselor se bazează in primul rand pe experienţă în 

domeniu. Spiritul creativ, intuiţia și experienţa echipei de lucru sunt 

hotărâtoare sub aspectul calităţii produsului dezvoltat, chiar în contextul aplicării 

principiilor ştiinţifice. Soluţiile oferite pieţei, trebuie să aibă valoare de 

întrebuinţare mare, să fie performante, să aibă costuri minime pe durata ciclului de 

viaţă, astfel încât să îndeplinească în totalitate exigenţele clientului. 

  

Între piaţă, mediu și firma/cluster există conexiuni care se manifestă în ambele 

sensuri. Prin produsele existente, utilizate de consumator, piaţa influenţează 

mediul, iar prin cerinţe solicită și influenţează activităţile viitoare ale 

firmei/clusterului care trebuie să evidentieze creativitatea și performanta. Mediul 

prin resursele existente limitate și prin condiţiile ecologice impuse, obligă 

firmele/clusterele să găsească noi tehnologii, iar pe clienti să folosească produse 

cât mai puţin poluante. Firmele/clusterele, prin produsele inovative pe care le 

dezvoltă și pe care le promovează, influenţează atât piaţa, cât și mediul. Activitatea 

de cercetare – dezvoltare este apreciată până la urmă prin succesul pe piaţă al 

rezultatelor obţinute.  

Odată cu lansarea și promovarea unui produs nou pe piaţă, firma sau clusterul are 

succes dacă abordează, în prealabil, aspecte legate de marketingul inovării. În 

consecinţă, deciziile tehnice luate în etapa de cercetare – dezvoltare trebuie să fie 

fundamentate economic.  

Crearea si dezvoltarea brandului este un proces de lunga durata si defineste 

identitatea unei firme, care se doreste a fi puternic legata de cluster. Brandul 

insumeaza imaginea care este perceputa in interiorul clusterului de membrii si in 

exteriorul lui de clienti, comunitatea stiintifica, parti interesate. Procesul de 

construire a brandului implica toti membrii cheie ai clusterului, care trebuie sa 

simta ca necesitatile lor sunt incluse in identitatea si valorile clusterului.  

Din punct de vedere al marketingului, un brand este “un nume, termen, semn, 

simbol sau o combinatie din acestia care identifica producatorul sau vanzatorul 

produsului” (Philip Kotler)
8.
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Capitolul 3- Strategia de inovare a firmei/clusterului 

 

Strategia de inovare este un proces complex, fiind unul dintre instrumentele 

esenţiale ale managementului inovării.Strategia de inovare determină în ce măsură 

şi în ce mod o firmă sau cluster  utilizează inovarea pentru a-şi realiza strategia de 

afaceri şi a-şi îmbunătăţi performanţele. 

Pentru alegerea strategiei de inovare, managerii trebuie să înceapă cu analiza 

comparativă a diferitelor modalităţi de inovare, referitoare la formele inovării, 

noutatea şi complexitatea inovării, căile de asimilare. Prin combinarea acestor 

factori se definesc următoarele patru mari tipuri de strategii 
9
:  

 

-Strategii proactive: se caracterizează prin accentul pe inovarea radicală, care 

conferă firmei prioritatea pe piaţă şi avantaje în raport cu concurenţa. 

Firmele/clusterele cu strategii proactive sunt puternic orientate spre cercetare, au 

acces la cunoaştere printr-o diversitate de surse şi îşi asumă riscuri mari. 

 

-Strategiile active: presupun valorificarea eficientă a tehnologiilor şi pieţelor 

existente, dar şi dorinţa şi capacitatea de schimbare şi adaptare rapidă a 

firmei/clusterului la noi tehnologii şi pieţe ale căror avantaje sunt dovedite. 

Firmele/clusterele cu strategii de inovare active realizează în principal inovare 

incrementală prin procese proprii de cercetare-dezvoltare, dar au, de asemenea, 

surse largi de colectare a ideilor. 

 

-Strategiile reactive: sunt utilizate de firmele care tind să fie imitative, 

“urmăritori” (followers) ai firmelor lider, pătrunderea lor pe piaţă fiind întârziată. 

Aceste firme îşi asumă riscuri scăzute şi caută căi de reducere a costurilor la 

produsele şi serviciile existente, introducerea noului realizându-se prin inovare 

incrementală. Strategiile reactive sunt utilizate de firmele concentrate pe activităţile 

operaţionale, de exemplu, implementarea unor căi noi de comunicare cu clienţii 

sau de livrare a produselor. 

 

-Strategiile pasive: sunt utilizate de firmele care aşteaptă până ce clienţii cer o 

schimbare a produselor sau serviciilor. Mulţi dintre furnizorii firmelor din 

domeniul auto au strategii pasive, inovarea având la bază schimbarea specificaţiilor 

de produs de către companiile beneficiare. 

 

Elementele componente ale unei strategii de inovare a unei firme sau cluster 

sunt: 
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 viziunea, misiunea si valorile: prospecția în timp a firmei/clusterului, a 

rezultatelor, structurii și dimensiunilor acestora;  

 obiectivele/directiile strategice de CDI: scopurile care sprijină misiunea si 

asigura atingerea viziunii, cuantificate în factorii: timp, investiții, calitate; 

firma/clusterul trebuie să determine direcțiile strategice ale activităților 

inovative și să identifice scopurile în fiecare dintre acestea;  

 modalitatile de realizare a obiectivelor: diversificare, specializarea sau 

combinarea producției, proiectarea si asimilarea de noi produse/servicii, 

procedee, pătrunderea pe noi piețe  de desfacere, reorganizarea lanţului de 

distribuţie, perfecţionarea sistemului de comercializare, reprofilarea 

activităţilor firmei, modernizarea organizării producţiei şi a muncii, 

informatizarea activităţilor companiei etc;  

 analiza firmei/clusterului in raport cu piata (analiza SWOT); cunoasterea 

concurentei este esentiala; 

 resursele: fonduri de investiții, resurse umane, materiale, tehnologice, 

financiare, informationale etc; 

 definirea constrangerilor in raport cu resursele ce pot fi alocate; 

 termenele incluse în strategie se referă, de regulă, la: data declanşării 

aplicării strategiei, termenele intermediare ce marchează încheierea unor 

evoluţii semnificative în realizarea obiectivelor stabilite, termenul final al 

implementării strategiei; 

 scenarii posibile (foresight), benchmarking si best practices; 

 indicatori de rezultat; 

 planul de actiune cu masuri, termene, resurse si responsabilitati; 

 indicatori de monitorizare si evaluare; 

 plan de implementare 

Procesul de inovare este o succesiune de activităţi care încearcă să transforme una 

sau mai multe idei în produse sau servicii destinate pieţei, adică în bani. Este 

evident că nu toate ideile se pot transforma în produse pe care piaţa să le accepte, 

deci să plătească pentru ele. Din acest motiv, pentru a avea un portofoliu de idei 

suficient de bogat, pentru a avea de unde să alegem, trebuie să dispunem de mai 

multe surse de idei şi de un mecanism de selectare a lor, înainte de a putea spera că 

se vor găsi câteva care, ulterior, se vor putea transforma în bani.  

 

Orice schimbare realizată în firmă cu scopul de a îmbunătăţi situaţia ei economică, 

poziţia ei pe piaţă, condiţiile de muncă ale personalului sau protejarea mediului 

înconjurător, constituie parte integrantă a procesului de inovare. Orice schimbare 

care se doreşte a fi făcută, pentru a fi acceptată de personalul firmei, trebuie să fie 

precedată de o acţiune de sensibilizare, de informare a oamenilor, mai ales că o 
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schimbare, oricât de nesemnificativă ar fi ea, reprezintă o investiţie, adică, se 

cheltuiesc bani în prezent, pentru un câştig potenţial în viitor. Din acest motiv, 

înainte de a introduce inovarea ca politică permanentă a firmei, prima acţiune 

constă în modificarea culturii organizaţionale existente; acest lucru trebuie făcut 

pentru ca întregul personal să accepte asumarea riscului şi nu numai managerii ei, 

iar acesta trebuie să devină modul obişnuit de lucru al firmei, pe mai departe. O 

astfel de firmă poartă numele de firmă inovativă care are nevoie de manageri de 

inovare. Managerul de inovare trebuie să fie un adevărat om de afaceri. 

Aptitudinile necesare unui manager de inovare, nu pot fi dobândite numai prin 

pregătirea lui universitară de bază, tehnică şi economica, ci ele se pot dobândi şi 

prin pregătire şi specializare în domeniul inovării. Cei mai buni manageri de 

inovare provin dintre managerii care au condus deja proiecte importante ale firmei, 

în diferite domenii.  

 

Tipurile principale de inovare la nivelul unei firme/cluster care se detaliaza in 

strategie sunt: inovarea institutionala, inovarea strategica, inovarea in afaceri, 

inovarea de produs, inovarea de proces, inovarea organizationala si inovarea de 

marketing.   

Inovarea institutionala presupune dezvoltarea de parteneriate intre firme, 

membrii clusterului si intre clustere pe baze noi. Clusterele sunt unice, fiind 

diferite prin obiective, strategii, prioritati de dezvoltare, ajustari la provocarile 

externe, excelenta managementului, finantare etc. Clusterele, dar si firmele devin 

mai vizibile daca au legaturi stranse cu alte clustere si firme din alte regiuni si tari. 

European Cluster Panorama 2018 a identificat 3043 clustere, din care medaliate 

1136, iar intreprinderile din clustere angajeaza circa 40% din forta de munca a 

Uniunii Europene. In prezent, Romania are 76 de clustere, din care 16 medalitate la 

nivel european cu aur, argint si bronz (20 in proces de recertificare), 5 consortii 

regionale si 3 retele sectoriale
10

.  

Inovarea strategica presupune masuri in vederea dezvoltarii unor modele de 

afaceri noi cu scopul de a asigura un avantaj competitiv pentru firma si cluster. 

Clusterele sunt din ce in ce mai prezente in centrul specializarii inteligente, ele 

constituind o buna platforma pentru mobilizarea antreprenorilor si actorilor de 

inovare, pentru dezvoltarea si implementarea strategiei de specializare inteligenta 

('entrepreneurial discovery‘). 

Inovarea in afaceri presupune transformarea mai multor elemente ale unui model 

de afacere, care conduce la crearea unei valori sporite pentru clienti sau aceeasi 
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valoare, dar realizata in mod diferit. Clusterul este un model de afaceri in care 

echipa de management trebuie sa stabileasca, sa implementeze si sa mentina o 

politica de stimulare a dezvoltarii unei culturi a inovarii, ca parte a culturii 

organizationale, in paralel cu o politica de colaborare interna si externa, cu 

respectarea drepturilor de proprietate intelectuala. Strategia de inovare trebuie sa 

stipuleze clar resursele necesare implementarii, respectiv resursele umane, 

materiale, financiare, tehnologice, informationale etc. 

Inovarea de produs reprezintă crearea unui produs nou sau îmbunătăţit în ceea ce 

priveşte caracteristicile tehnico-funcţionale, componentele, materialele, uşurinţa în 

exploatare sau alte caracteristici funcţionale. Aceasta include: specificaţii tehnice 

noi sau semnificativ îmbunătăţite, componente şi materiale, software (programe de 

calculator) încorporat, utilizator prietenos sau alte caracteristici funcţionale. 

Inovările de produs pot consta în bunuri şi servicii care sunt în întregime noi pentru 

firmă/cluster sau noi pentru piaţa firmei/clusterului sau bunuri şi servicii care au 

fost semnificativ îmbunătăţite. Inovările de produs exclud: schimbări sau 

îmbunătăţiri minore; actualizări de rutină; proceduri de control; schimbări 

sezoniere sau alte schimbări ciclice (ca de ex. liniile de confecţii metalice); 

modificările aduse unui produs la cererea unui singur client, dacă produsele 

similare, destinate altor clienţi, rămân neschimbate; schimbări de design care nu 

alterează caracteristicile funcţionale sau tehnice ale unui bun sau serviciu; simpla 

revânzare de noi bunuri şi servicii cumpărate de la alte întreprinderi etc. 

Exemple de produse noi sau semnificativ îmbunătăţite:  

-inlocuirea unor materii prime cu altele având caracteristici îmbunătăţite; 

-introducerea unor componente noi sau îmbunătăţite la liniile de produse existente;  

-echipamente care au încorporate un software ce permite utilizarea mai prietenoasă 

sau mai comoda a produsului; 

-adăugarea unor funcţiuni noi produsului   

 

Inovarea de proces se referă la dezvoltarea unei tehnologii de producţie sau de 

livrare, nouă sau îmbunătăţită în privinţa metodelor de lucru şi a echipamentelor. 

Inovarea de proces apare atât în sectoarele de servicii cât şi în sectoarele de 

producţie şi include metode de producţie noi sau semnificativ îmbunătăţite: 

logistice, sisteme de furnizare şi distribuţie şi activităţi “back office” cum ar fi 

întreţinere, cumpărare şi operaţiuni contabile. Ele includ schimbări semnificative 

în tehnici specifice, echipament şi/sau software, intenţionând să îmbunătăţească 
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calitatea, eficienţa sau flexibilitatea unei activităţi productive sau a unei activităţi 

de aprovizionare sau să reducă riscurile privind siguranţa mediului ambiant.  

Inovările de proces exclud: schimbări sau îmbunătăţiri minore; o creştere a 

capacităţilor de producţie sau servicii prin adăugarea unor sisteme de prelucrare 

sau logistice, care sunt similare cu cele deja existente; inovări care au o interfaţă 

importantă cu clientul, cum ar fi serviciul de preluare şi livrare (acestea sunt 

inovări de produs).  

 

Inovarea organizaţională se referă la implementarea unor metode noi de 

organizare şi gestiune, cu efecte asupra procesului de afacere şi internationalizare-

networking ale firmei/clusterului.  Inovarea organizationala include şi inovarea 

în management, care apare ca o categorie distinctă în unele clasificări. Inovările 

organizaţionale de obicei implică schimbări la mai mult de un lanţ furnizor al 

firmei/clusterului şi sunt mai puţin dependente de tehnologie decât inovările de 

proces.  Schimbările organizaţionale ar trebui să fie gândite înainte şi să fie parte a 

unei decizii conştiente ca parte a unui management pentru îmbunătăţirea 

performanţelor firmei/clusterului.  

 

Inovările organizaţionale exclud: schimbări în strategia managerială, care nu sunt 

însoţite de introducerea unei schimbări organizaţionale semnificative; introducerea 

unei noi tehnologii care este utilizată numai pe un departament al firmei (de ex. în 

producţie). Acestea sunt de obicei inovări de proces; simplele extensii ale 

schimbărilor organizaţionale care au fost deja implementate în trecut sau în cadrul 

unui departament al firmei.  

 

Inovarea de marketing  reprezintă introducerea unei noi metode de marketing, o 

schimbare relevantă privind aspectul, ambalajul, distribuţia sau promovarea 

produsului unei firme sau cluster. Inovările de marketing exclud: publicitatea, cu 

excepţia celei bazate pe folosirea unor mijloace noi de publicitate-inovari de design 

si ambalare; adaptarea ambalajului la pieţe specifice etc. 

 

Firmele inovative sunt intreprinderile care au lansat produse (bunuri sau servicii) 

noi sau semnificativ imbunatatite pe piata sau au introdus procese noi sau 

semnificativ imbunatatite sau noi metode de organizare sau de marketing. 

Termenul acopera toate tipurile de inovatori, inovatorii de produs, de proces, de 

metode de organizare sau de metode de marketing si se refera la intreprinderile 

active.  
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Firma inovativa nu se multumeste numai cu îmbunatatirea sau cu modificarea a 

ceea ce exista deja. Ea cauta sa creeze valori si satisfactii noi, deosebite, sa creeze 

configuratii noi - mai productive, mai eficace. O firma inovativa este receptiva la 

inovare si percepe schimbarea ca pe o ocazie, si nu ca pe o amenintare. Firma 

trebuie sa beneficieze de avantajele generate de un element de noutate (o inovare 

tehnologică, un nou procedeu managerial sau organizatoric etc.).  

 

Este foarte dificil, dacă nu imposibil, să se încerce să se pătrundă pe o nouă 

piaţă sau să se obţină o modificare a cotelor de piaţă existente dacă nu se adoptă 

o strategie a inovării bazată pe o nouă formă organizatorică, pe noi metode de 

gestiune şi organizare a muncii, care să se desfăşoare după noi reguli faţă de cele 

existente pe piaţă.  

 

Firmele care şi-au creat avantaje competitive, finalizând procesul lor de inovare 

având succes de piaţă, au întreprins noi acţiuni ca de exemplu: o nouă metodă 

de distribuţie, o nouă abordare în procesul de desfacere, o nouă metodă de 

fabricaţie, completa evitare a intermediarilor în distribuţie etc.  

 

Atragerea unei mari părţi din beneficiile generate de un proces de inovare depinde 

de protejarea sau nu a elementului de noutate prin documente de protecţie a 

drepturilor de proprietate intelectuală.  

 

O strategie de inovare trebuie să reprezinte o gândire sistemică, globală şi coerentă 

care, ţinând cont de particularităţile fiecărui obiectiv stabilit, precum şi de 

experienţa acumulată în realizarea strategiilor anterioare, să asigure o armonizare a 

realizării obiectivelor şi sincronizarea termenelor stabilite.  

 

Pentru ca să apară idei creatoare nu este suficient ca o firma să utilizeze tehnici 

stimulatoare ale creativităţii, ci trebuie ca ideile inovatoare să fie acceptate şi ca 

firma să încurajeze în mod real activitatea inovatoare, creativă, căpătând astfel o 

reputaţie de firma inovatoare.  

 

Inovarea este numai un catalizator – un ingredient în dezvoltarea unui proces. 

Dacă nu se monitorizează procesul şi nu se adaugă şi alţi ingredienţi, inovarea 

poate fi un eşec.  

Pentru ca o strategie de inovare să fie implementată cu succes este necesar ca 

echipa managerială să îndeplinească următoarele sarcini:  

-Să se asigure că salariaţii au înţeles strategia de inovare  
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-Să intensifice implicarea emoţională a salariaţilor în realizarea obiectivelor 

procesului de inovare  

-Să îmbunătăţească performanţele la locul de muncă.  

Benchamarking si identificarea nevoilor de dezvoltare ale firmei/clusterului 

(analiza tendințelor-piețe și tehnologii; benchmarking internațional, analiza 

potențialului firmei/clusterului) 

Benchmarkingul este o analiza comparativa a structurilor, proceselor, produselor 

si serviciilor, prin care o firma/cluster invata cum sa se dezvolte si sa-si 

imbunatateasca performantele. Benchmarkingul este o cale eficienta si efectiva de 

identificare a potentialului unei firme/cluster si de dezvoltare a unor recomandari 

strategice pentru dezvoltarea pe termen scurt. Benchmarkingul este un instrument 

care poate fi usor integrat intr-un management strategic al unei firme/cluster.  

Benchmarking-ul de firma si de cluster - este un obiectiv pe termen scurt privind  

imbunatatirea continua a activitatii. Se va aplica o procedura standardizata de 

analiza a datelor pe baza de chestionare care asigura comparabilitatea rezultatelor 

si permite stabilirea concluziilor la nivel agregat.  

Benchmarkingul se concentreaza pe 7 dimeniuni diferite care acopera 47 de 

indicatori calitativi si cantitativi ce permit analiza unei firme sau cluster in termeni 

de structura, management, guvernanta si strategie, aspecte financiare ale 

managementului, servicii furnizate, contacte si interactiuni cu jucatori relevanti, 

realizari si recunoastere nationala si internationala si conditii cadru. 

 

      Dimensiunea   Indicatori 

Structura  Varsta  

 Forma legala  

Natura: fortele motrice 

Natura : gradul de specializare 

Structura (angajati, management) 

Numar total angajati  

Concentrarea regionala a membrilor (traditia si 

potentialul de afaceri al regiunii; disponibilitatea 

si mobilitatea fortei de munca inalt 

calificata;atractivitatea regiunii pentru 

investitori) 
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 Utilizarea potentialului de crestere regional 

(resurse disponibile; promovare de catre 

autoritatile locale; sprijinul financiar al 

autoritatilor publice pentru firma/cluster; 

impactul politicii regionale a inovarii asupra 

firmei/clusterului; ajustarea sistemului de 

educatie la nevoile firmei/clusterului) 

Colaboratorii internationali ai firmei/clusterului 

Natura cooperarii intre angajati si management 

si cu autoritatile locale si centrale (deschiderea 

pentru cooperare intre antreprenori) 

Management si guvernanta/ 

Strategia de dezvoltare a 

firmei/clusterului 

Competentele si dezvoltarea resurselor umane in 

firma/cluster 

 Atragerea de noi talente(experti, specialisti  etc) 

in regiune si firma/cluster din tara si strainatate 

Planificare strategica si procesele de 

implementare 

Prioritati tematice si geografice ale strategiei 

firmei/clusterului 

Nr angajati(full time echivalent) 

Evaluarea sarcinilor/claritatea rolului 

managementului si a angajatilor 

firmei/clusterului 

Numar proiecte externe realizate de firma/cluster 

Finantarea 

managementului  

Surse curente ale finantarii firmei/clusterului 

(publice, private, europene etc) 

 Cota de finantare colaborativa a 

firmei/clusterului in corelare cu varsta lui 

Sustenabilitatea financiara a firmei/clusterului 

Valoarea totala a investitiilor implementate de 

firma/cluster si atrase 

Servicii furnizate de 

firma/cluster (spectru si 

intensitate) 

Dezvoltarea tehnologiei colaborative, transfer 

de tehnologie sau C&D fara finantarea de catre 

terti(cooperare privind dezvoltarea de noi 

produse si tehnologii, cooperare privind 

introducerea inovarii; educarea angajatilor-

semnarii, training, conferinte, vizite de 

studiu;baza de date comuna etc)  
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 Comunicare interna (intalniri regulate ale 

angajatilor cu managementul, platforma de 

comunicare informatii-intranet, matchmaking si 

schimb de experienta; newsletter) 

Dezvoltarea resurselor umane(cresterea nr. de 

angajati; nr participanti la training intra-

companie; nr sesiuni de training organizate, 

competente/calificari dobandite) 

Dezvoltarea antreprenoriatului(nr 

produse/servicii vandute pe piata interna si 

externa, nr de noi angajati, din care tineri/femei;  

Matchmaking si networking cu parteneri 

externi/promovarea locatiei firmei/clusterului 

Internationalizarea firmei/clusterului (nr de 

piete externe unde este prezenta firma/clusterul, 

cota de export in total vanzari ale 

firmei/clusterului, nr acorduri de cooperare 

incheiate cu entitati straine, nr participari la 

targuri, expo si misiuni economice) 

Imbunatatirea inovarii in firma/cluster (nr. 

angajati implicati direct in activitatea de inovare; 

nr de inovatii-noi produse/servicii/idei introduse 

de firma/cluster in ultimii doi ani; contributia % 

din fonduri alocate inovarii; nr proiecte cu co-

finantare europeana; nr proiecte cu co-finantare 

externa (non-UE) 

Activitate de piata (furnizori si comenzi comune; 

canale de distributie comune; oferta comuna 

pentru clienti externi; schimb de informatii de 

piata intre firme/clustere) 

Marketing si Public relations(activitati comune 

de reclama;prezenta comuna la targuri si 

expo;lobby comun, website,sistem de 

identificare vizuala, contacte si prezenta 

firmei/clusterului in mass media) 

Realizari si recunoasterea 

firmei/clusterului 

Intensitatea solicitarilor externe de cooperare 

 Originea solicitarilor externe de cooperare 

Dimensiunea geografica a solicitarilor externe de 
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cooperare 

Caracteristicile cooperarii cu firme/clustere 

straine 

Aparitii media 

Impactul activitatii firmei/clusterului asupra 

activitatilor de C&D  

Impactul serviciilor orientate catre afaceri ale 

firmei/clusterului 

Gradul de internationalizare a firmei/clusterului 

Impactul activitatilor firmei/clusterului asupra 

activitatilor internationale ale firmei/clusterului 

Impactul activitatii firmei/clusterului asupra 

activitatilor de business 

Contacte si interactiunea cu 

jucatori relevanti 

Contacte regulate ale firmei cu participantii in 

cluster 

 Integrarea managementului firmei/clusterului in 

sistemul local si national de inovare 

Satisfactia clientilor si a angajatilor 

Conditii cadru Infrastructura: situatia institutelor de cercetare-

dezvoltare, universitati; spatiul mp utilizat 

pentru scopurile firmei/clusterului; laboratoare 

mp disponibile,  infrastructura de trafic 

 Piata muncii: disponibilitatea fortei de munca 

instruite relevanta pentru activitatile 

firmei/clusterului 

Cadru legal: limitari ale activitatilor 

firmei/clusterului prin reglementari legislative, 

ale investitiilor private etc 

Calitatea vietii: oferta culturala/oportunitati de 

recreeere, disponibilitatea de gradinite/cantine 

etc 

 

O abordare similara se urmareste si la benchmarkingul programelor.  

In plus, se aplica si o analiza online si a documentelor programelor. 

Benchmarkingul programelor se concentreaza pe doua dimensiuni care acopera 10 

indicatori. Datele colectate se utilizeaza pentru descrierea strategiei in termen de 

obiective, instrumente, grupe de lucru si implementare, precum si in termeni de 
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efecte (productii, resultate si impact). De asemenea se acorda atentie coordonarii 

programelor firmei/clusterului cu alte programe relevante. 

 

    Dimensiuni Indicatori 

Elaborarea programelor Obiectivele programului 

 Beneficiari 

Concentrare tehnologica si stiintifica 

Bugetul programului 

Prioritati de finantare 

Instrumente 

Productii, rezultate si impact ale 

programului( in termeni de C&D; 

dezvoltarea afacerii si 

internationalizare a firmei/clusterului) 

Proceduri de implementare 

Monitorizare si evaluare 

Contextul programului Coordonare cu alte programe relevante 

 

Benchmarkingul firmei/clusterului este punctul de pornire pentru imbunatatirea 

performantelor managementului si a schimbului de bune practici firme si clustere 

simlare din Statele Membre ale Uniunii Europene. Se recomanda consultarea 

European Observatory for Clusters and Industrial Change pentru conectarea 

firmei/clusterului la ecosistemele regionale de inovare.  

 

 

Capitolul 3- Elaborarea metodelor de valorificare a capitalului intelectual al 

firmei/clusterului 

 

În termeni generali, proprietatea intelectuală se referă la rezultatele activităţii 

de cercetare-dezvoltare. Exploatarea inteligentă a drepturilor de proprietate 

industrială poate constitui un important factor de succes pentru orice organizatie, 

inclusiv pentru IMM-uri si clustere.  
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Elementele de baza ale unei strategii de proprietate intelectuala (care nu este 

general valabila) sunt urmatoarele: 

-Protectia proprietatii intelectuale 

-Repsectarea drepturilor de proprietate intelectuala, atat asupra creatiilor proprii, 

cat si asupra creatiilor protejate de terti si utilizate de firma/cluster; 

-Gestionarea proprietatii intelectuale si managementul portofoliului de drepturi de 

proprietate intelectuala; 

-Supravegherea pietei prin utilizarea strategica a valentei informationale a 

drepturilor de prorpietate intelectuala. 

 

Proprietatea industriala cuprinde urmatoarele: 

-Creatii: inventii protejabile prin brevet de inventive; inventii protejabile ca 

modele de utilitate, inregistrate; desene si modele industriale; 

-Semne distinctive (simboluri):  marci (de produs, de service, de fabrica, de 

comert)); denumiri de origine; indicatii geografice; nume comerciale (firme); 

-Combaterea concurentei neloiale care reprezinta un ansamblu de dispozitii 

pentru protejarea persoanelor (fizice sau juridice) impotriva practicilor 

anticoncurentiale ale tertilor, fara a avea in vedere eventuale drepturi de 

proprietate. 

 

Potrivit profesorului Nick Bontis, director al Institutului de cercetare a capitalului 

intellectual din Austria, exista patru mari sisteme de măsurare folosite in prezent 

de practicieni 
11

: 

Bugetarea resurselor umane  

Obiectivul metodei este acela de a cuantifica valoarea economica a oamenilor in 

cadrul firmei cu scopul de a fi folosita (ca “intrare”) in cadrul deciziilor 

manageriale si financiare. Cercetătorii au propus trei tipuri de astfel de modele de 

măsurare: modelul costurilor, modelul valorilor resurselor umane si modelul 

monetar. Este recunoscut faptul că acest tip de evaluare a contribuit semnificativ la 

dezvoltarea economică a anilor ’70 si de aceea poate fi considerat un element 

important al evaluării capitalului intelectual. Modelele evaluează capitalul uman in 

termeni financiari si sunt larg folosite in organizaţiile prestatoare de servicii in care 

capitalul uman deţine un procent semnificativ din valoare organizaţionala. Toate 

aceste modele tind sa fie subiective si nesigure, neprezentând încrederea necesară, 

deoarece masurile acestora nu pot fi testate cu un grad ridicat de certitudine. In 

plus, masurile folosite necesita prea multe presupuneri, care in mare parte depăşesc 
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limitele normale ale simţului comun. In acelaşi timp, acestea se refera numai la 

valoarea capitalului uman, ignorând alte elemente importante cum ar fi structura 

interna, clienti, cultura organizaţionala si inovarea. 

Valoare economica adăugata  

Modelul valorii economice adăugate a fost introdusa de către Stern Steward la 

sfârşitul anilor ’80 ca o măsurătoare comprehensiva a performanţei care leagă 

elaborarea bugetului, planificarea financiara, realizarea obiectivelor, măsurarea 

performantelor, comunicarea către acţionari si stimularea prin compensaţii pentru a 

înregistra corect toate modalităţile prin care firma poate crea sau pierde valoare. 

Acest sistem insa nu prezinta in mod sistematic componentele structurale ale 

capitalului intelectual si lasa multe ambiguitati in aplicabilitate. 

Metoda tabelei echilibrate  

În urma unui studiu sponsorizat de Harvard Business School efectuat asupra mai 

multor firme în decursul a câtorva ani, Kaplan si Norton (1996) evidenţiază nevoia 

managerilor pentru un sistem de masurare mult-dimensionala cu scopul de a le 

ghida politica din perspectiva unei noi abordări a evaluării performantelor. Era 

pentru prima data când o companie era încurajată să măsoare atât factorii financiari 

cât şi cei no-financiari, incluzând aici perspectiva clienţilor, a proceselor interne, 

perspectiva dezvoltării si trainingului, precum si un sistem de relaţii coerent intre 

aceste masuri. Aceasta metoda are mai mult rol de completare a perspectivelor 

tradiţionale prin adăugarea de elemente non-financiare. 

Navigatorul Skandia - Capital Intelectual  

Conceptul de capital intelectual a cunoscut o crestere a popularitatii in  anii ’90. 

Valul de interes a fost initiat de cateva firme, dintre care cea mai reprezentativa 

este Skandia – cea mai mare companie de asigurari din Suedia -  care, cu ajutorul 

primului director de capital intelectual din lume, Leif Edvinsson, a dezvoltat un 

model dinamic si holistic de raportare a capitalului intelectual numit Navigator. 

Potrivit acestui model, capitalul intelectual era impartit in capital uman si capital 

structural, precum poate fi observat in figura urmatoare: 
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 Structura capitalului intelectual – Edvinsson , Malone 

 

Capitalul Uman – reprezintă combinaţia de cunoştinţe, aptitudini, intuiţie, 

capacitatea indivizilor de a îndeplini sarcini si obiective (include 

valori, cultura si filozofie).  

Capital Structural – semnifica cunoştinţele care rămân în cadrul organizaţiei când 

nu se ia in calcul capitalul uman. Reprezintă de fapt cunoştinţele 

care rămân în cadrul organizaţiei atunci când oamenii “pleacă” 

acasă. Capitalul structural include capitalul organizational si 

capitalul pietei. Spre deosebire de capitalul uman, acesta poate fi 

supus schimburilor comerciale. 

Capital Comercial – valoarea ce rezulta din relatiile firmei cu clientii acesteia.  

Capital Organizational – include capacitatile organizatiei sub forma de hardware, 

software, baze de date, structuri organizationale, patente, marci 

inregistrate si orice alta capacitate a organizatiei care ajuta la 

dimensionarea productivitatii indivizilor prin transmitere si schimb 

de cunostinte. 

Capitalul Proceselor – procesele, activitatile si infrastructura aferenta folosita 

pentru crearea, schimbul, transmiterea si diseminarea cunostintelor 

ce ajuta la dimensionarea productivitatii indivizilor unei 

organizatii. 

Valoare pe piata 

Capital Financiar Capital Intelectual 

Capital Uman Capital Structural 

Capital Comercial Capital Organizational 

Capitalul Proceselor Capital Inovational 
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Capitalul Inovational – aceasta componenta a capitalului intelectual reflecta 

capacitatea unei organizatii si investitiile curente destinate 

dezvoltarii firmei: cercetare si dezvoltare, patente, marci 

inregistrate, precum si companii “start-up” cu importanta sporita.  

Schema valorica dezvoltata de Skandia contine atat elemente financiare, cat si 

elemente non-financiare combinate cu scopul de a evidentia valoarea pe piata a 

unei companii. Acest model s-a concentrat asupra dezvoltarii unei taxonomii de 

masurare a activelor intangibile si a incurajat cercetatorii din acest domeniu sa 

priveasca dincolo de factorul traditional financiar atunci cand calculeaza adevarata 

valoare a unei companii. Modelul Skandia este impresionant prin recunoasterea 

rolului pe care il are capitalul comercial in realizarea valorii companiei. In acelasi 

timp ofera si o larga acoperire a factorilor structurali, organizationali si procesuali, 

fapt neintalnit pana la acel moment. 

 

 

 

Navigatorul Skandia – Edvinsson, Malone 

Navigatorul Skandia monitorizează performantele companiei cu ajutorul a 30 de 

indicatori-cheie de performanta (key performance indicators – KPI). Alături de 

abordarea financiara tradiţionala, modelul urmăreşte evoluţia capitalului uman, 

comercial, de proces si inovaţional. 

FOCUS FINANCIAR 

 

FOCUS  

COMERCIAL 

 

FOCUS  

PROCESUAL 

 

FOCUS INOVATIONAL 

 FOCUS UMAN 

MEDIU OPERATIONAL 



 
 

24 
 

 Indicatorii capitalului comercial includ: numarul de  contracte, numarul 

brokerilor, numarul clientilor pierduti; 

 

 Indicatorii capitalului proceselor includ: numarul contractelor per 

angajat, cost administrativ per angajat, indexul de satisfactie a clientilor; 

 

 Indicatorii capitalului uman includ: numar mediu angajati, profit per 

angajat, proportia managerilor, proportia managerilor de sex feminin, 

costuri de training/educatie per angajat, varsta medie; 

 

 Indicatorii capitalului inovational includ: indexul de satisfactie a 

angajatilor, cheltuieli de marketing per client, proportia angajatilor sub 

40 de ani, proportia orelor de training, numar de idei, rata cheltuililor de 

dezvoltare/cheltuieli administrative. 

 

Abordarea propusa de Edvinsson si Malone este probabil una dintre cele mai 

ambitioase din lume in prezent. Procesul de implementare a ajuns pana la un 

asemenea stadiu incat acesti indicatori KPI sunt folositi in cadrul firmelor in cele 

mai mici activitati zilnice.  

Scopul determinării valorii capitalului intelectual 

Studii efectuate in ultimii ani pun în evidenţă cateva motive care stau la baza 

nevoii de evaluare a capitalului intelectual:  

 pentru a facilita formularea strategiei; 

 pentru a evalua executarea strategiei; 

 pentru a asista la formularea deciziilor de diversificare sau expansiune 

ale companiei; 

 pentru a fi folosite ca baza a compensatiilor;  

 pentru a fi communicate actionarilor externi. 

 

Formularea strategiei.  

Evaluarea capitalului intelectual poate fi de un real ajutor în formularea strategiilor 

de dezvoltare si inovare. Firmele au realizat faptul ca formularea unei strategii nu 

trebuie sa se opreasca la identificarea fortelor competitive, a oportunităţilor şi 
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ameninţărilor din cadrul ramurii economice respective; în plus acestea trebuie să 

identifice competenţa firmelor şi resursele de care dispun acestea, cu scopul de a-şi 

evalua oportunitaţile. Diferite firme dezvoltă diferite competenţe, de aceea ele 

trebuie să verifice tot timpul daca firma deţine competenţele necesare pentru a 

urmari anumite oportunitati. Astfel, capitalul intelectual al unei firme ar trebui sa 

fie esenţial în formularea strategiilor, una din primele constante în funcţie de care o 

firmă poate determina identitatea şi forma strategia proprie, precum si una din 

principalele surse ale profitabilitatii. Firmele vor fi nevoite sa identifice si sa 

dezvolte capitalul intelectual pentru a castiga avantaj competitiv si pentru a 

imbunatati performantele. Trei mari factori intangibili au fost identificati ca fiind 

importanti in realizarea unei strategii de succes: reputatia companiei, reputatia 

produsului si know-how-ul angajatilor. 

Executarea strategiei. = Al doilea element determinant in evaluarea capitalului 

intelectual este dat de dezvoltarea unor noi indicatori ai performantei care sa vina 

in ajutorul elaborarii strategiei.  

Experienta pionierilor acestui domeniu indica faptul ca informatiile referitoare la 

capitalul intelectual sunt de mica valoare daca acestea nu sunt strans legate de 

strategia firmei.  

Orice sistem de masurare a performantelor ar trebui sa fie folosit pentru a evalua si 

pune sub semnul intrebarii variantele strategice curente. Verificarea sau 

respingerea unor solutii strategice va avea un impact major asupra alocarii 

resurselor organizationale. De aceea, dezvoltarea unui set de indicatori ai 

performantei trebuie sa fie intotdeauna condusa de strategie. Este unanim acceptat 

faptul ca evaluarile influenteaza comportamentul managerial, iar acesta la randul 

lor influenteaza implementarea strategiei. 

Un studiu efectuat in anul 2010 a demonstrat faptul ca 70% dintre managerii 

seniori recunosc ca exista o discrepanta intre ceea ce este masurat si recompensat si 

ceea ce determina cu adevarat performantele unei firme. Alt studiu realizat in anul 

2016 arata ca doar 63% din managerii seniori considera evaluarea intangibilelor 

importanta, din care doar 10% folosesc rezultatele acesteia in dezvoltarea directiei 

strategice. Crearea de valoare în cazul acestor achiziţii depinde de abilitatea 
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cumpăratorului de a integra în procesele proprii activele necorporale dobândite în 

urma tranzacţiei.  

În cazul achizitiilor, cumpărătorul doreşte să combine activele sale intangibile cu 

cele ale firmei achizitionate. Acest proces necesită o inţelegere a naturii activelor 

necorporale ale celor doua firme şi a modului în care acestea pot interactiona şi se 

pot dezvolta pentru a intări poziţia competitivă a cumpărătorului. Evaluarea 

capitalului intelectual al firmei ce urmează a fi cumparată devine astfel o condiţie 

esenţială, din moment ce majoritatea activelor intangibile sunt bine ascunse in 

cadrul echipelor, rutinelor si culturilor organizationale, procesul in sine devenind o 

formidabila provocare. Trebuie mentionat insa faptul ca o evaluare incorecta a 

capitalului intelectual poate atrage rezultate nefavorabile: o supraevaluare poate 

provoca pagube pentru actionarii firmelor, iar pe de alta parte cumparatorul poate 

sa nu ia in calcul intregul potential al firmei tinta datorita neintelegerii valorii 

acestuia. 

 

Compensaţii- În ultimii ani, în majoritatea firmelor s-a observat faptul ca o 

concentrare a atenţiei cu precădere asupra evaluarilor financiare poate incuraja 

gandirea pe termen scurt. Evaluarile financiare au fost criticate a fi istorice, 

referitoare la trecut, că pot încuraja comportamente disfunctionale şi că oferă 

consideraţii inadecvate referitoare la dezvoltarea activelor necorporale, capacităţile 

angajaţilor şi satisfacţia clienţilor. De aceea s-a sugerat inlocuirea evaluarilor 

financiare a performantelor sau introducerea unor evaluari non-financiare 

suplimentare care sa ofere mai multe informatii referitoare la actiunile angajatilor 

si care in acelasi timp sa aduca imbunatatiri procesului de contractare.  

Comunicarea catre actionarii externi. În anumite condiţii, firmelor li se cere să 

comunice actionarilor externi diferite tipuri de evaluări. Cu toate că este puţin 

probabil ca în scurt timp intregul capital intelectual sa fie inclus in rapoartele 

anuale, analişti financiari, academicieni si firme de audit fac încă cercetari pentru a 

defini capitalul intelectual si dezvolta metode de evaluare a acestuia. Pana in acest 

moment nu exista inca nici o metoda contabila general acceptata in acest sens. 

Presiunea exercitata asupra firmelor in a identifica si raporta valoarea capitalului 

intelectual este din ce in ce mai mare. Aceasta presiune va influenta cu siguranta 

modul in care firmele vor opera si evalua capitalul intelectual.  

Cu toate ca prezentarea evaluarii intangibilelor nu este obligatorie, o serie de firme 

incearca sa ofere transparenta prin transmiterea informatiilor referitoare la factorii 
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ce sustin capitalul intelectual. Trebuie mentionat faptul ca o comunicare inadecvata 

a valorii capitalului intelectual poate avea unele implicatii negative cum ar fi: 

 actionarii mici pot fi dezavantajati datorita lipsei de acces la informatii 

referitoare la intangibile (care de obicei sunt comunicate in sedintele 

private ale marilor actionari); 

 transferul intern de informatii dezvoltate in cadrul companiei este 

necunoscut celorlalti investitori; 

 volatilitatea si pericolul incorectitudinii evaluarilor firmelor poate 

determina investitorii si bancile sa mareasca gradul de risc, care la randul 

sau mareste costul capitalului. 

 

Mai mult, lipsa de comunicare dintre companii si piata de capital tinde sa fie mai 

mare in cadrul industriilor bazate pe cunostinte decat in cele consolidate. De aceea 

firmele vor fi nevoite sa explice cum vor reusi sa transforme resursele intangibile 

in performanta organizationala. Majoritatea studiilor efectuate arata faptul ca o 

stategie de comunicare deschisa va rezulta cu siguranta intr-o valoare a actiunilor 

mai mare si mult mai stabila. 

Capitalul intelectual se poate constitui într-un mijloc eficient de a găsi răspunsuri 

la problemele dificile legate de impactul de mediu al oricărei activităţi umane. 

Inovarea şi spiritul antreprenorial sunt considerate vectori principali în 

transpunerea eficienţei economice în eficienţă ecologică. Obiectele de 

proprietate industrială cum ar fi brevetele de invenţii îşi demonstrează utilitatea 

în crearea  de noi produse, procedee şi metode cu caracter inovativ care să 

ducă la minimizarea poluării, reciclarea eficientă a materialelor, minimzarea 

consumului de energie într-un cuvânt la dezvoltarea eco-economică. Abordarea 

sinergică a aspectelor de eco-management şi capital intelectual uşurează rezolvarea 

complexelor probleme de dezvoltare durabilă. 
12 

Punerea în valoare a capitalului intelectual se poate constitui într-un avantaj 

strategic şi competiţional pentru firme si clustere.  

Beneficiile apartenentei unei firme la un cluster sunt multiple: cresterea 

performantelor inovarii; dezvoltare tehnologica; noi modele de afaceri; evolutie 

antreprenoriala; marketing si promovare comerciala; internationalizare; clienti noi, 

colaborare sectoriala si trans-sectoriala; training; evenimente de matchmaking, 
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materiale noi; dezvoltarea unor proiecte de colaborare intre intreprinderile membre 

ale clusterului; expansiunea spre noi piete –de nisa; vigilenta tehnologica si 

inteligenta competitiva pentru membrii clusterului; relatii cu centre tehnologice, 

institute de cercetare si universitati de top la nivel national si international, 

promovarea in cadrul sectorului industrial, protectia drepturilor de proprietate 

intelectuala etc).  

 

Intreprinderile mici si mijlocii din Romania sunt partea slaba a sistemului national 

de inovare (51,30% din intreprinderi au directionat doar 1% din totalul investitiilor 

catre inovare in 2018 si numai 1398 IMM sunt membre in clustere). Inovarea, care 

este motorul unui cluster, trebuie protejata, iar costurile sunt substantiale pentru un 

IMM. De aceea, se recomanda atragerea IMM-urilor in clustere, unde pot 

beneficia de servicii privind protectia drepturilor de proprietate intelectuala si de 

cursuri sustinute de specialistii OSIM-Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci. 

 

In prezent, sistemul de proprietate intelectuala in Romania nu este exploatat 

suficient, deoarece majoritatea IMM-urilor nu sunt inovative. Exploatarea şi 

protecţia drepturilor de proprietate intelectuală reprezintă unul din elementele 

principale care determină capacitatea unei firme/regiuni de a concura într-o 

economie globală. Atâta timp cât mediul regional de C&D eşuează în atragerea 

brevetelor, schimbarea structurală importantă prin intermediul inovării este supusă 

riscului.  

 

Integrarea problemelor de proprietate intelectuala în strategiile firmei/clusterului 

are scopul de a întări inovarea în companie si necesita o colaborare între toți 

membrii echipei de management. Drepturile de proprietate intelectuala au aparut ca 

instrumente cheie pentru managementul inovării și rezolvarea unor esecuri ale 

pieței la care trebuie sa faca fața IMM-urile inovative. Costurile ridicate și lipsa 

unor cunostințe adecvate în domeniu, impune implicarea managementului, dar și a 

celorlalți membri sa înțeleaga importanța protecției proprietații 

intelectuale.Proprietatea intelectuala este un avantaj strategic care ofera valoare, 

atat pentru firma/cluster,  cat si pentru clientii si partenerii acestora.   

 

Capitolul 4: Promovarea si Implementarea inovarii prin clustere 

 

Comisia Europeana a publicat recent un Raport privind proiectele importante 

de interes european comun, pentru a stimula competitivitatea și poziția de lider a 

Europei la nivel mondial în șase sectoare industriale strategice și orientate spre 

viitor: vehiculele conectate, ecologice și autonome; tehnologiile și sistemele pe 

bază de hidrogen; asistența medicală inteligentă; internetul obiectelor cu aplicații 
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în industrie; o industrie cu emisii reduse de dioxid de carbon; și securitatea 

cibernetică. 

Proiectele importante de interes european comun (PIIEC) includ proiecte de 

cercetare inovatoare, care adesea presupun riscuri semnificative și necesită eforturi 

comune coordonate și investiții transnaționale din partea autorităților publice și a 

industriilor din mai multe State Membre. Prin investițiile comune în punctele forte 

și atuurile industriale ale Europei, UE poate genera locuri de muncă și creștere 

economică în toate sectoarele și regiunile și poate consolida rolul UE pe scena 

mondială. 

În plus față de recomandările specifice fiecărui lanț valoric, raportul identifică, de 

asemenea, acțiuni de sprijin orizontale: 

 Punerea în comun a resurselor publice și private la nivel european, național și 

regional; UE ar trebui să coordoneze aceste investiții comune, vizând mai întâi 

dezvoltarea industrială și comercializarea noilor tehnologii; 

 Aprofundarea și integrarea pieței unice prin reglementări și standarde noi; 

 Cartografierea și dezvoltarea competențelor necesare de-a lungul lanțurilor 

valorice; 

 Dinamizarea sistemelor de inovare din Europa, cu accent pe punctele forte 

regionale și parteneriatele public-privat (clustere); 

 Stabilirea unui proces de guvernanță pentru a monitoriza schimbările 

tehnologice și industriale, pentru a identifica lanțurile valorice emergente 

strategice și pentru a evalua progresul lucrărilor privind aceste lanțuri valorice. 

Intr-o lume în schimbare, industria Europei trebuie să se modernizeze și să se 

adapteze pentru a rămâne în avangardă. Politicile Comisiei creează un ecosistem în 

care sectoarele industriale ale Europei să poată prospera. Astfel, industria poate să 

creeze locuri de muncă de calitate în cadrul unei piețe unice echitabile și robuste, 

să stimuleze competitivitatea Europei, să încurajeze investițiile și inovarea – de 

exemplu în tehnologii ecologice – și să sprijine regiunile și forta de munca afectata 

de transformările industriale. 

Grupul de experti in domeniul clusterelor, creat recent de Comisia Europeana va 

elabora până la data de 31.12.2020 un raport care va cuprinde recomandările 

pentru pregătirea și implementarea noilor inițiative în domeniul industrial si al 

intaririi rolului clusterelor, ca element strategic al politicii industriale si al 

colaborarii inter-regionale, dar și pentru integrarea IMM-urilor în lanțuri valorice 

globale. Grupul de experți în domeniul clusterelor va stabili o strânsă legătură cu 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/37825
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alte grupuri constituite la nivelul Comisiei Europene, cum ar fi ”Industry 2030” și 

”Clusters of change”.  

Clusterele prin activitatea lor promoveaza inovarea, care va fi sustinuta substantial 

prin programe de finantare ale exercitiului financiar 2021-2027.   

Implementarea cu succes a unei strategii de inovare începe cu implicarea 

directă a echipei manageriale în coordonarea schimbării si impune o modificarea a 

modului in care s-a lucrat anterior. Salariaţii pot accepta şi sprijini numai ceea ce 

înţeleg, dar fara o evaluare a schimbarilor efectuate, implementarea strategiei de 

inovare nu este eficienta.  

Pentru ca un proces de inovare să se desfăşoare cu succes este necesar ca echipa 

managerială să acţioneze în aşa fel încât personalul angajat să dispună atât de 

cadrul organizatoric necesar, cât şi de oportunităţile şi stimulentele necesare pentru 

a realiza ceva mai mult faţă de sarcinile curente.  

Procesul de inovare se naşte la joncţiunea dintre pasiune şi necesitate fiind 

acţiunea cheie pentru a produce valoare într-o afacere prin introducerea pe 

piaţă, cu succes, a rezultatului obţinut.  

 

O firma care îşi propune să proiecteze şi să realizeze un proiect de inovare se 

poate confrunta cu două principale incertitudini generatoare de risc:  

  

Incertitudine tehnologică care apare ca urmare a imposibilităţii de a se prevedea 

evoluţia tehnologică şi dinamica complexă prin care se stabilizează normele 

tehnice. Evaluarea rezultatelor unei inovări conferă, teoretic, şanse de 50% dar, la 

sfârşitul secolului XX, de exemplu, a fost dificil să se evalueze cum se vor 

dezvolta sistemul electronic de plăţi şi extensia accesului la Internet prin telefonia 

mobilă sau ce implicaţii ar putea avea proiectul genomului uman asupra industriei 

farmaceutice.  

 

Incertitudinea de piaţă se referă la dimensiunea şi ritmul de dezvoltare ale pieţei 

unui nou produs. Previziunile privind evoluţia pieţei noilor produse, de regulă, sunt 

hazardate întrucât toate prognosticurile făcute se pot axa numai pe extrapolări sau 

pe modele elaborate în temeiul unor baze de date anterioare. O abordare ar putea fi 

folosirea analogiei, iar o alta s-ar putea baza pe intuiţia şi experienţa experţilor în 

tehnica Delphi.  

  

Dacă este imposibil să se facă previziuni privind evoluţia pe piaţă a viitorului 

produs/serviciu, cheia pentru a decide dacă se justifică sau nu asumarea unui 
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risc constă în folosirea următoarelor tehnici: Cooperarea cu principalii 

utilizatori; Limitarea expunerii la risc si Flexibilitate. 

  

Fără o definire corectă, în deplină concordanţă cu realitatea, a obiectivelor 

proiectului de inovare nu se poate evalua care va fi creşterea avantajelor 

competitive pe piaţa ce va fi generată de valorificarea rezultatelor şi nu se va 

putea aprecia dacă această creştere echilibrează sau nu asumarea riscului. 

  

În adoptarea unei decizii privind asumarea sau nu a riscului se impune analiza şi 

înţelegerea consecinţelor acestui risc şi compararea acestor consecinţe cu 

beneficiile ce vor fi generate de realizarea obiectivelor proiectului. 

  

Definirea obiectivelor şi o concepere fundamentată ale unui proiect de inovare nu 

presupun excluderea riscului. Pentru a se reduce influenţa factorilor de risc 

asupra realizării unui proiect este necesar să se procedeze astfel:  

 

-Se abordează în primul rând domeniile cu cea mai mare incertitudine. În 

fiecare fază de realizare a proiectului pot exista una-două incertitudini tehnice, dar 

şi trei-patru incertitudini legate de piaţă sau de utilizatorul final.  

 

-Se convine modalitatea prin care se poate opri sau limita execuţia proiectului 

dacă impactul factorilor de risc depăşeşte anumite limite.  

 

-Se identifică şi se înregistrează factorii care ar putea determina oprirea 

proiectului şi, apoi, la analizarea fiecărei etape, se evaluează cu prioritate 

impactul acestor factori.  

 

-Se execută activităţile care presupun investiţii majore cât mai târziu posibil. 

Aceste activităţi reprezintă de regulă programul de dezvoltare la scară naturală.  

 

-Se stabileşte cine este şeful de proiect care poartă responsabilitatea tuturor 

lucrărilor necesare realizării proiectului. După nominalizare, şeful de proiect 

poate apela la sprijin pentru a dezvolta anumite activităţi specifice.  

 

-Se testează în permanenţă, în comparaţie cu evoluţia mediului de afaceri, 

viabilitatea conceptului şi tehnologia necesară pentru realizarea obiectivelor 

proiectului.  

 

Proiectul se realizează pe etape, iar conducerea etapelor de proiect presupune că:  

 



 
 

32 
 

-Fiecare etapă este constituită dintr-un număr de activităţi, stabilite intercorelat;  

 

-Fiecare etapă presupune, de regulă, costuri mai mari decât cele din etapa 

anterioară, iar analiza realizării fiecărei etape înseamnă şi adoptarea unei decizii de 

oprire, continuare, refolosire.  

 

Decizia de continuare nu se adoptă de şeful de proiect ci de Consiliul de 

administraţie care decide sau nu finanţarea în continuare a proiectului. Pentru 

adoptarea deciziei, consiliul de administraţie trebuie să dispună de următoarele 

informaţii:  

 

-Cum s-a încheiat etapa?  

-Proiectul mai este atractiv din punctul de vedere al evoluţiei afacerii (tehnic, 

financiar, comercial)?  

-Planul propus de acţiune este încă viabil? Există noi factori interni sau externi de 

risc?  

 

Realizarea etapizată a unui proiect de inovare  

 

Studiul pieţei, identificarea oportunităţilor  

 

Generarea unui concept avantajos  

 

Realizarea unui studiu de fezabilitate  

 

Evoluţia şi testarea conceptului  

 

Elaborarea planului de dezvoltare  

 

Punerea în aplicare a planului de dezvoltare  

 

Promovarea şi lansarea pe piaţă a rezultatului inovării 

 

Se continuă numai dacă etapa anterioară a fost reuşită  

 

Fiecare etapă este multidisciplinară – concepere, proiectare, inginerie tehnologică, 

marketing etc.  

 

Promovarea inovării prin finanţarea riscului vizează valorificarea potenţialului de 

inovare prin rentabilizarea resurselor disponibile completate prin crearea, în scop 
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lucrativ, de societăţie de capital de risc. Strategiile de inovare nu au nici o 

valoare dacă nu sunt implementate şi acest lucru este valabil fie dacă este 

vorba de fuzionări şi achiziţii fie de orice altă schimbare semnificativă.  

Eficienta organizationala, bazata pe inovare, se obtine prin reducerea distanţei 

dintre strategie, funcţionare, structură şi oameni – cu o atenţie deosebită asupra 

implementării.  

În perioadele de criză, firmele trebuie să inoveze mai mult ca oricând. Cele care 

continuă să lucreze la dezvoltarea culturii inovative şi efectuează investiţii chiar în 

perioade de criză, vor fi cele care se vor bucura de avantajul competitiv în 

următorii ani.  

 

Inovarea ar trebui să se manifeste în toate activităţile firmei: în dezvoltarea de 

tehnologii, produse şi servicii noi, în marketing, tehnici de vânzare, în metodele de 

organizare, de noi tehnici de management. La nivelul unei firme/cluster, managerul 

de inovare, ajutat de conducere trebuie să creeze, să menţină şi să dezvolte spiritul 

de inovare, să includă inovarea în activităţile de zi cu zi, la toate nivelurile şi în 

toate domeniile. Mulţi manageri consideră importantă inovarea, dar se sperie la 

gândul că trebuie să-şi dezvolte în firmă o cultură inovativă, care cere timp şi bani, 

ea neputând fi conturată peste noapte. 
13  

 

Desi, IMM-urile din Romania cunosc costurile inovarii, 75% dintre acestea prefera 

autofinantarea. Integrarea IMM-urilor in clustere si apoi in eco-sistemul regional 

de inovare devine esentiala in conditiile globalizarii si al necesitatii accesarii de 

fonduri nationale si europene (Programul Operațional Competitivitate 2014-

2020 Axa prioritară: 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în 

sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor Proiecte pentru 

Clustere de inovare 2019 apel 2; Orizont 2020-Instrumentul pentru IMM si 

Proiectele INNOSUP-Clustere facilitatoare a crearii de lanturi de valoare; 

COSME; INTERREG Europe, INTERREG Danube, programele transfrontaliere 

etc). 

 

Capitolul 5: Evaluarea performantelor managementului inovarii: factori de 

succes ai inovarii 

Evaluarea performanţelor din inovare ale firmei sau clusterului este una dintre 

problemele importante în cadrul managementului inovării, fiind necesară pentru 

măsurarea progresului şi fundamentarea deciziilor referitoare la inovare. 

 

Domeniile cu impact asupra inovarii si factorii critici pentru success sunt: 
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-Cultura inovarii (receptivitate pentru inovare, atitudine fata de schimbare, 

atmosfera de lucru bazata pe incredere si respect reciproc, transparent, motivatie, 

stil de comunicare etc); 

-Strategie (pe termen mediu si lung, politica firmei/clusterului referitoare la 

investitii si directii de dezvoltare, viziune inovatoare, mediul extern si intern, 

apetenta pentru risc); 

-Competenta si cunostinte (calificare profesionala, experienta, disponibilitate 

pentru schimbare, acces la informatii); 

-Tehnologii (acces la tehnologii, capabilitatea de absorbtie a tehnologiilor); 

-Procese (parti implicate, acces la resurse, factori de mediu); 

-Produse (acces la resurse, piata, comportament de piata); 

-Structura si retea (acces la informatii, forta brandului,cadru legislative, feed-

back-ul de pla partile implicate); 

-Piata (tendintele si comportamentul pietei, partile implicate; cadrul legislative; 

factori de mediu; specific cultural etc); 

-Managementul proiectelor (planificarea proiectului, eficienta managementului). 

 

Evaluarea implică şi compararea cu alte firme (benchmarking), respectiv cu cele 

mai bune practici, luate în considerare la calibrarea grilei de evaluare. Punctajul 

total permite aprecierea globală a firmei sau clusterului, în unele modele 

realizându-se şi clasificarea după performanţele din inovare. 

  

a)Indicatori de input se referă la resursele folosite în cercetare-dezvoltare şi 

inovare, cele mai importante input-uri de care depind performanţele din inovare 

fiind resursele financiare şi cele umane. 

 

Cheltuielile de cercetare-dezvoltare şi inovare, exprimate în unităţi monetare sau 

ca pondere în totalul vânzărilor, reprezintă criteriul cel mai mult utilizat în 

măsurarea eforturilor organizaţiei pentru introducerea noului.  

 

Resursele umane reprezintă, de asemenea, un indicator important de măsurare a 

eforturilor firmei sau clusterului pentru găsirea şi introducerea noului. Se au în 

vedere: numărul celor implicaţi în procesele de cercetare-dezvoltare-inovare, 

structura personalului, gradul de participare la inovare a personalului etc.  

 

b) Indicatori de proces se referă la proiectele de cercetare-dezvoltare-inovare şi 

măsoară productivitatea, viteza, colaborările etc. 

Cel mai important parametru referitor la conducerea proiectelor de schimbare este 

timpul, fiind măsurate: durata proiectelor şi a etapelor ciclului de viaţă al 
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proiectelor, timpul de lansare pe piaţă a noilor produse/ tehnologii etc. Un alt 

aspect critic este productivitatea pe fluxul de cercetare-dezvoltare-inovare, 

exprimată prin indicatori precum: numărul de idei generate, numărul de proiecte 

finanţate, numărul de proiecte finalizate etc. În contextul inovării deschise, o 

relevanţă deosebită are şi ponderea proiectelor de inovare din surse externe.  

 

c) Indicatori de output se referă la rezultatele imediate ale activităţii de cercetare-

dezvoltare-inovare, indicatorii frecvent utilizaţi fiind rata de înnoire şi rata 

proiectelor abandonate/ rata de succes. 

 

Rata de înnoire reprezintă ponderea în cifra de afaceri a produselor noi sau 

îmbunătăţite asimilate în ultimii trei (patru sau cinci) ani. Acest indicator cunoaşte 

o tendinţă de creştere în condiţiile creşterii fondurilor alocate pentru cercetare-

dezvoltare-inovare şi a reducerii duratei proceselor de inovare. Potrivit datelor 

statistice, firmele inovatoare se caracterizează prin rate de înnoire de peste 25%. 

 

Rata de eşec a inovării (innovation failure) - se stabileşte având în vedere 

proiectele de inovare care nu se finalizează cu rezultatele aşteptate, fiind posibilă 

sistarea lor în diverse faze ale proiectului - de concepţie a noilor produse/ 

tehnologii, de dezvoltare sau de comercializare. Eşecul este o parte inevitabilă a 

proceselor de inovare. 

  

d) Indicatori de rezultat (outcome) 

Diferenţierea indicatorilor de rezultat (outcomes) de indicatorii de ieşire (output) 

este adesea dificilă. Indicatorii de output se referă la rezultatele imediate ale unor 

acţiuni, iar sub genericul “outcomes” se înscriu rezultatele finale ale inovării, 

efectele utile pentru organizaţie şi mediul economic şi social. În prezent, este 

important să se aibă în vedere, în mai mare măsură, efectele utile ale inovării. În 

afaceri, principalii indicatori de rezultat sunt indicatorii economici, precum: 

creşterea cotei de piaţă, a veniturilor, a valorii adăugate. În afaceri, principalul 

beneficiu al inovării este crearea de valoare. 

Capitolul 6: Asigurarea continuitatii procesului de inovare si finantarea 

inovarii 

 

Cauzele orientării spre inovare sunt multiple. Globalizarea şi concurenţa 

acerbă caracteristice lumii actuale sunt factorii principali care au creat presiune 

pentru creşterea vitezei de inovare în numeroase domenii de activitate.  

 

Un alt factor care a determinat creşterea rolului inovării şi schimbări importante în 

modul de realizare a inovării este necesitatea de a dezvolta şi valorifica creaţiile 
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ştiinţifice şi tehnice pentru dezvoltarea durabilă, economică şi socială, prin 

crearea de locuri de muncă, reducerea impactului asupra mediului şi creşterea 

calităţii vieţii. În acest context, un loc important ocupă îmbunătăţirea condiţiilor de 

muncă şi valorificarea mai bună a resursei umane, care constituie elemente cheie 

ale strategiilor şi politicilor promovate în ultimele decenii. 

 

Având în vedere aceste circumstanţe, inovarea trebuie să devină o prioritate 

pentru orice firma si cluster. Schimbările care s-au produs în abordarea inovării, 

creşterea interesului pentru inovare şi trecerea la inovarea deschisă/ colaborativă au 

determinat schimbări şi în modul de finanţare a activităţilor de cercetare-dezvoltare 

şi inovare. Din acest punct de vedere, ultimele decenii se caracterizează prin 

diversificarea surselor de finanţare a inovării şi creşterea ponderii fondurilor atrase 

– publice şi private, comparativ cu cele proprii. 

 

Managementul inovarii trebuie sa asigure continuitatea procesului de inovare. 

 

Managementul inovarii are la dispozitie urmatoarele mijloace: 

 

-prognoza-previziuni realizabile pe termen scurt, mediu si lung; prognoza pe 

termen lung se actualizeaza periodic in functie de gradul de indeplinire al 

prognozelor pe termen scurt si mediu; 

-scenariul-cadrul ipotetic care particularizeaza modificarile de conjunctura, 

tendintele in spatial economic, politic si social; 

-inventarul obiectivelor potentiale; 

-analiza mediului economic si social; 

-analiza factorilor care influenteaza piata: globalizarea, reglementari interne 

nationale si international, aparitia de firme noi etc 

-evaluarea riscului care poate fi generat de aparitia unui fenomen nefavorabil sau 

de consecinte negative necunoscute care nu pot fi prevazute cu exactitate. 

 

Asigurarea continuitatii procesului de inovare intr-o firma/cluster conduce la: 

-cresterea viziunii managerial pentru obtinerea de performante mai bune decat cele 

scontate; 

-dezvoltarea atitudinii cu rol creative; 

-asigurarea feed-back-ului informatiilor, viziunilor si eforturilor inovarii; 

-dezvoltarea experientei cu clientul; 

-dezvoltarea colaborarii intre firme si clustere; 

-dezvoltarea retelelor de comunicare; 

-cresterea adaptabilitatii la nevoile societatii; 

-cresterea profitabilitatii firmei/clusterului. 
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Finanţarea inovării din fonduri proprii presupune alocarea de resurse din 

veniturile realizate de firmă. Dimensiunea fondurilor alocate pentru cercetare-

dezvoltare este diferită de la o firmă la alta; reţete generale nu pot fi date, existând 

diferenţe determinate de dimensiunea firmei, domeniul de activitate, strategiile 

adoptate etc.  

 

Finanţarea proceselor de inovare ale firmelor/clusterelor din fonduri atrase, 

private şi publice, a devenit tot mai importantă în contextul creşterii volumului 

activităţilor de cercetare-dezvolare-inovare şi a cheltuielilor associate domeniului. 

În această categorie sunt incluse: creditele bancare, capitalul de risc, business 

angels, granturile şi proiectele finanţate din fonduri naţionale şi europene. 

 

Crearea unui cadru organizațional adecvat este o problemă fundamentala în 

managementul inovării.  

 

Tendinţele actuale privind evoluţia structurilor pentru inovare releva 

urmatoarele: 

 

-Găsirea şi introducerea noului în întreprinderi presupune existenţa unor 

compartimente specializate, laboratoare şi alte structuri similare. 

-Forma modernă de organizare a activităţilor de cercetare-dezvoltare inovare este 

echipa de proiect, coordonată de un manager de proiect. 

-De regulă, în cadrul firmelor există funcţii de sprijin şi coordonare a inovării la 

nivelul managementului superior. 

-In contextul inovării deschise, se pune accent pe extinderea participării la inovare 

a personalului firmei, respectiv a unor persoane şi structuri externe. 

-Participarea angajaţilor la inovare presupune structuri şi intrumente de 

management adecvate, care favorizează dezvoltarea unor atitudini antreprenoriale, 

individuale şi de grup. 

-Implicarea clienţilor în inovare s-a extins considerabil în ultimele decenii, ideile 

provenite de la clienţi având o pondere mare în rata de inovare a firmelor de 

succes. 

-Dezvoltarea tehnologiilor informatice este catalizatorul sistemelor de inovare 

“crowdsourced”, prin care un bazin larg de consumatori este invitat să sugereze 

idei. 

-Sistemele moderne de inovare se caracterizează prin colaborarea extinsă cu alte 

firme, prin parteneriate bilaterale sau multi actori, tendinţa fiind de dezvoltare a 

structurilor de tip reţea (clustere). 
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-În cadrul reţelelor pentru inovare un loc important il ocupă formele moderne de 

organizare favorabile transferului tehnologic şi inovării, de tip cluster, parc 

ştiinţific şi tehnologic şi încubator de afaceri. 

-Firmele inovatoare gândesc diferit, adoptă strategii proactive şi dezvoltă o cultură 

a inovării şi creativităţii ce permite ca inovarea să se regăsească în activitatea de zi 

cu zi, la toate nivelurile firmei.  

-Performanţele din inovare ale firmelor depind de modul în care realizează 

managementul inovării. 

-Implementarea managementului inovării este un proces complex şi include 

programe şi proiecte de schimbare specifice fiecărei firme sau cluster, fiecare 

abordare fiind unică. 

-Un puternic leadership la nivelul managementului de la cel mai înalt nivel este 

esenţial pentru atingerea succesului în inovare. 

-Managementul inovării include măsurarea performanţelor din inovare ale firmei 

sau clusterului, necesară pentru evaluarea progresului şi fundamentarea deciziilor 

referitoare la inovare. 

-Fiecare firma sau cluster trebuie să-şi stabilească un set de indicatori adecvat 

particularităţilor, fiind necesară ajustarea continuă a acestora la noi contexte. 

-Evaluarea sistematică a performanţelor din inovare şi a maturităţii sistemului de 

management al inovării ocupă un loc important în cadrul managementului inovării, 

asigurând informaţii utile pentru identificarea ariilor prioritare de îmbunătăţire, 

monitorizarea progresului şi analize comparative. 

 

Obiectivele noii politici industriale a Romaniei 

Documentul de Politica Industriala (DPI) -editia 2018 

www.economie.gov.ro/proiecte sunt: 

• Acces sporit pe piața internă (UE) și internațională al produselor industriale 

românești;  

• Dezvoltarea de lanțuri industriale integrate cu potențial competitiv în 

contextul specializării inteligente;  

• Dezvoltarea și încurajarea relațiilor de cooperare în clustere inovative; 

• Stimularea inovării prin investiții în noi produse, servicii și baze de 

producție  

• Identificarea necesarului de forță de muncă specializată și 

instruire/perfecționare adecvată  pentru sectoarele industriale  

• Stimularea competitivității prin energie, climă, dezvoltare durabilă, resurse 

și eficiență energetică;  

• Întărirea capacității administrative la nivelul Ministerului Economiei în 

vederea implementării politicii industriale a României. 

 

http://www.economie.gov.ro/proiecte
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Documentul de Politica Industriala recomanda: elaborarea unei politici 

industriale bazate pe dezvoltarea de clustere inovative cu rol integrator al unor 

lanțuri de valoare regionale; abordarea integrată a investițiilor și elaborarea unor 

programe de sprijin public corespunzătoare care să urmărească abordarea pe lanț, 

renunțîndu-se la actuala abordare verticală de tip „cod CAEN”; urmărirea cu 

precădere a întăririi verigii produselor intermediare, prin susbtituirea importurilor, 

ținând cont de actualele tendințe la nivel internațional; susținerea digitalizării în 

intreprinderi etc. 
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