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1. Definiţii şi noţiuni ale inovării 

 

“Fiecare organizaţie - nu doar cele de afaceri – are nevoie de o 

competenţă de bază: de inovare.” (Peter Drucker) 

 

Conceptul de inovare defineşte sintetic introducerea noului. Acţiunile având acest 

scop fac parte din viaţa omului nu de ieri, de azi, găsirea şi introducerea noului 

reprezentând factorii principali care au determinat evoluţia omenirii de-a lungul 

întregii sale existenţe. Importanţa şi volumul acestor activităţi au crescut odată cu 

dezvoltarea societăţii. În special în ultimele decenii se constată o creştere fenomenală 

a interesului pentru inovare, ca modalitate de a obţine o creştere economică durabilă a 

organizaţiilor şi a societăţii. 

 

Conceptul de inovare 

 

“Inovarea - o schimbare care creează o nouă dimensiune a performanţei.” 

(Peter Drucker) 

 

Termenul „inovare” are o largă utilizare, fiind folosit cu diverse semnificaţii. 

Într-un sens larg, inovarea defineşte introducerea noului pentru obţinerea de 

rezultate utile. 

 

Alte definiţii date conceptului de inovare: 

Aplicarea comercială sau industrială a ceva nou, un nou produs, 

proces sau metodă de producţie, o nouă piaţă sau surse de 

aprovizionare, o nouă formă de afacere comercială sau organizaţie 

financiară. (Schumpeter, 1934) 

 

Activitate orientată către generarea, asimilarea şi valorificarea 

rezultatelor cercetării-dezvoltării în sfera economică şi socială. 

(Legea 324/2003) 
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Procesul global de creativitate tehnologică şi comercială, 

transferul unei noi idei sau a unui nou concept până la stadiul final 

al unui nou produs, proces sau activitate de service, acceptate de 

piaţă. (Oslo Manual, 2005) 

 

Existenţa unei idei noi şi obţinerea de rezultate utile prin aplicarea acesteia sunt 

elementele esenţiale ale inovării, evidenţiate în definiţiile de mai sus. 

 

Inovarea este ”o schimbare care creează o nouă dimensiune a performanţei”,afirmă 

Peter Drucker. 

 

În multe cazuri, inovarea are la bază invenţii, dar cele două concepte nu sunt 

sinonime. Conform DEX, a inventa înseamnă „a crea, a născoci ceva nou care nu a 

existat până atunci, a imagina pentru prima dată; a face o descoperire tehnică”, iar 

invenţia reprezintă “o rezolvare sau realizare tehnică dintr-un domeniu al cunoaşterii 

care prezintă noutate şi progres faţă de stadiul cunoscut până atunci”. 

 

A inova înseamnă „a face o schimbare, a introduce o noutate într-un domeniu, într-un 

sistem”, iar inovare înseamnă „noutate, schimbare, prefacere”. 

 

Thomas Alva Edison este unul dintre cei mai mari inventatori din toate 

timpurile, dar nu a excelat în aplicarea/ comercializarea invenţiilor 

sale. De-a lungul vieţii sale i-au fost brevetate peste 1000 de invenţii, 

cele mai cunoscute fiind becul electric şi fonograful. Prin câteva dintre 

invenţiile sale, Edison a schimbat viaţa oamenilor, dar multe nu s-au 

finalizat cu rezultatele aşteptate. Probabil, cel mai mare eşec financiar 

din cariera lui Edison a fost separatorul magnetic de fier-minereu, idee 

experimentată în intervalul 1880-1890, pentru care s-au obţinut drepturi 

de exploatare a invenţiei pentru 145 de mine, dar în final proiectul a 

fost abandonat.(http://www.historytv.ro/biographies/thomas-edison) 

Exemplele de mai jos ilustrează inovări de succes care nu se bazează pe 

invenţii. Ray Kroc, fondatorul companiei McDonalds (1955), nu a 

inventat produse noi, dar a dezvoltat un sistem nou de servire bazat pe 
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 standardizarea produselor şi proceselor, oferindu-le clienţilor calitate 

constantă, condiţii de igienă, livrarea rapidă şi preţuri mici. În mod 

similar, se poate considera o inovare de succes serviciul “rent a bike” –

închirierea de biciclete pe perioade scurte de timp. Acest model de 

afacere a apărut în Europa în anii 2000 şi a cunoscut repede o creştere 

globală, fiind aplicat în marile oraşe din întreaga lume, ca alternativă la 

sistemele de transport clasice. Principalele avantaje ale acestui serviciu 

sunt reducerea traficului, a zgomotului şi poluării, la care se adaugă 

accesul mai uşor în anumite zone şi exerciţiul fizic. 

 

Exemplele de mai sus relevă că inovarea nu se limitează la exploatarea unor invenţii. 

Inovarea presupune valorificarea unor idei noi, fie că sunt sau nu sunt invenţii, prin 

aplicarea acestora. În ceea ce priveşte gradul de noutate al ideilor,  Manualul Oslo 

(2005) distinge trei tipuri de inovare: o inovare poate fi nouă pentru firmă, nouă pe 

piaţă sau poate fi o noutate absolută. 

 

Înţelegerea conceptului de inovare presupune şi clarificarea legăturii cu activităţile de 

cercetare-dezvoltare. 

 

În accepţiunea sa curentă, termenul ”inovare” defineşte implementarea cu succes a 

unei idei noi. Dar realizarea inovării trebuie privită în sens larg, în conexiune cu 

procesele creatoare care au ca scop găsirea de soluţii noi şi materializarea acestora 

sub diverse forme. O astfel de viziune este sintetizată în expresia “Cercetare-

Dezvoltare şi Inovare” (Research&Development and Innovation). 

 

Sintagma “Cercetare-Dezvoltare şi Inovare” (CDI) prezintă inovarea ca ultima 

secvenţă a ciclului de activităţi realizate în mod sistematic pentru creşterea 

cuantumului de cunoştinţe şi utilizarea lor în diverse domenii de activitate. 

 

Ciclul Cercetare-Dezvoltare-Inovare include trei secvenţe, definite mai jos (Fascati 

Manual, 2002; OSLO Manual, 2005): 
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- Cercetare ştiinţifică: reprezintă activitatea având ca scop găsirea de noi cunoştinţe 

cu privire la materie, natură şi societate. În funcţie de natura cunoştinţelor, se 

deosebesc: 

 

- cercetare de bază (sau fundamentală) – activitate experimentală sau teoretică 

iniţiată în primul rând pentru acumularea de noi cunoştinţe privind aspectele 

fundamentale ale fenomenelor şi faptelor observabile, fără să se aibă în vedere o 

aplicaţie specifică. Cercetarea fundamentală analizează proprietăţi, structuri şi relaţii, 

pe baza cărora se formulează ipoteze şi teorii noi. 

 

- cercetare aplicativă – este orientată spre metamorfozarea rezultatelor cercetării 

fundamentale în soluţii noi, produse şi tehnologii. Reprezintă o investigare originală 

în scopul acumulării de noi cunoştinţe, fiind însă orientată, în principal, spre un scop 

sau obiectiv practic specific. 

 

- Dezvoltare: defineşte activităţile bazate pe rezultatele cercetării fundamentale şi 

aplicative legate de producerea de noi materiale, produse şi servicii. Cuprinde 

activităţi de proiectare şi activităţi experimentale de verificare a soluţiilor adoptate în 

procesul de proiectare. 

 

- Inovare: defineşte activităţile care asigură aplicarea rezultatelor din cercetare-

dezvoltare în diverse domenii de activitate, pentru obţinerea de rezultate utile. 

Indiferent că este vorba de asimilarea unor noi produse, tehnologii, structuri, metode 

de conducere sau modele economice noi, inovarea bine făcută poate determina 

avantaje pentru organizaţie, pentru societate, pentru oameni. 

 

Expresia “Cercetare-Dezvoltare” a fost folosită multă vreme în mediul academic şi de 

afaceri ca denumire generică a preocupărilor pentru găsirea noului şi aplicarea lui sub 

formă de produse, servicii, tehnologii. Introducerea sintagmei “Cercetare-Dezvoltare 

şi Inovare”, în loc de “Cercetare-Dezvoltare”, subliniază importanţa acordată 

finalizării proceselor creatoare prin aplicarea în lumea reală a rezultatelor cercetării 

ştiinţifice şi tehnice. Nici obţinerea de rezultate semnificative în cercetare, nici 

progresul tehnologic nu creează în sine un avantaj competitiv; este necesar un pas 
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suplimentar, pentru a converti rezultatele cercetării în produse şi servicii noi care 

răspund unor nevoi sociale. 

 

Accentul pus pe inovare este unul dintre elementele distinctive ale strategiilor şi 

politicilor aplicate în ultimul sfert de secol, atât în cadrul organizaţiilor cât şi la nivel 

naţional şi regional. Această nouă orientare presupune abordarea activităţilor de 

cercetare-dezvoltare în conexiune cu mediul de afaceri şi cu alte structuri ale 

societăţii care trebuie să aplice noile soluţii, scopul fiind obţinerea de beneficii pentru 

organizaţii, pentru societate, pentru oameni. 
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2. Necesitatea inovării  

 

În prezent, trăim într-o perioadă de tranziţie accelerată, marcată de transformări 

complexe şi profunde în toate domeniile de activitate. Amploarea inovării se reflectă 

în primul rând în ritmurile mari ale dezvoltării de noi produse şi tehnologii, dar 

schimbările nu se referă doar la lucruri tangibile. În cadrul organizaţiilor, sunt tot mai 

numeroase acţiunile de inovare orientate spre metodele de management, organizarea 

şi configurarea afacerii, care contribuie la obţinerea de avantaje competitive durabile. 

Totodată, inovarea se manifestă în societate în general, materializându-se în noi 

strategii, concepte, idei şi organizaţii care se adresează nevoilor sociale – de la piaţa 

muncii şi condiţiile de lucru, până la educaţie, sănătate şi dezvoltarea comunitară. 

 

Importanţa pe care o au în prezent activităţile de introducere a noului poate fi 

explicată din perspectiva transformărilor din economie şi societate, determinate de 

creşterea concurenţei, de progresul tehnic şi, mai ales, de dezvoltarea inimaginabilă a 

tehnologiilor informatice. Noului context îi corespund schimbări fundamentale ale 

modelelor economice. În economia tradiţională, orientată spre producţie, 

prosperitatea era măsurată prin producţia mai mare de grâu, prin construirea mai 

multor case sau deschiderea mai multor fabrici tradiţionale, în acest an faţă de anul 

trecut; în prezent, creşterea înseamnă a face mai multe lucruri noi în acest an faţă de 

anul trecut. Sursa reală de prosperitate şi capital în această nouă eră nu o reprezintă 

bunurile materiale, ci gândirea umană, cunoaşterea, inovarea. Aceasta este o 

schimbare fundamental a modelului economic, în care accentul se pune pe 

dezvoltarea resurselor intangibile, a invenţiilor şi know-how-ului şi pe transformarea 

lor în surse ale inovării. Introducerea sintagmei “societate bazată pe cunoaştere” 

subliniază această nouă orientare. 

 

Deschiderea spre inovare şi accelerarea schimbărilor sunt vizibile în viaţa de zi cu zi 

a oamenilor. Acceptarea rapidă a telefonului mobil este un exemplu sugestiv privind 

modul în care inovarea schimbă stilul de viaţă şi cultura la nivel mondial: primele 

telefoane mobile au apărut în 1973; până la sfârşitul anului 2008 existau peste patru 

miliarde de abonamente pentru servicii de telefonie mobilă, mai mult de jumătate din 
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populaţia totală a lumii. Comparativ cu alfabetizarea, telefoanele mobile s-au extins 

de o sută de ori mai rapid! 

 

Necesitatea inovării este dată de cerinţele şi exigenţele dezvoltării şi managementul 

noilor produse şi servicii, care sunt determinate de existenţa competiţiei 

internaţionale, a creşterii cererii consumatorilor, de dezvoltarea rapidă a dezvoltării 

tehnologice şi de noile norme şi standarde privind protecţia mediului, bune practici 

etc.  

 

Inovarea reprezintă cel mai important factor de succes în competiţia intensă dintre 

firme, fiind avantajate doar companiile care au câştigat noi avantaje competitive. 

 

Cum se poate produce schimbarea atât de repede? Cheia se află în concentrarea 

pe inovare, a societăţii, a organizaţiilor, a oamenilor. 

 

În context organizaţional, inovarea are materializări diverse, include înnoirea 

produselor şi tehnologiilor, dar şi schimbările organizatorice sau ale modelelor de 

afaceri. Realizarea acestor schimbări poate avea efecte asupra calităţii, eficienţei, 

cotei de piaţă, asigurând îmbunătăţirea competitivităţii şi sustenabilităţii organizaţiei. 

Cum aceste demersuri nu au niciodată un punct de încheiere, înscrierea pe o spirală 

neîntreruptă a succesului reclamă reluarea în permanenţă a procesului de inovare, 

ceea ce nu este posibil fără un management eficient şi eficace al inovării. Inovarea nu 

este un simplu eveniment, ci presupune procese coerente, structuri, resurse, metode şi 

instrumente de management specifice.  

 

Sistemul de inovare va reprezenta motorul dezvoltării societăţii cunoaşterii, fiind 

capabil să susţină performanţa prin inovare în toate domeniile ce contribuie la 

cresterea competitivitatii, la asigurarea bunăstării cetăţenilor şi totodată să atingă 

excelenţa recunoscută pe plan internaţional.  

 

Asigurarea unei deschideri reale depinde de modul în care se va coagula cererea de 

cunoaştere către sistemul de inovare în interiorul priorităţilor tematice ce reflectă 

nevoile socio-economice pe termen mediu şi lung. Astfel, cererea corespunzătoare 



9 

 

nevoii de inovare din economie va fi formulată prin mecanisme în care iniţiativa 

aparţine firmelor, în timp ce pe latura decantării nevoii de inovare a societăţii vor fi 

create mecanisme şi interfeţe specific comunicării dintre inovare si şi societate. 

Incubatoarele tehnologice si de afaceri, Centrele de afaceri, de brokeraj, de transfer 

tehnologic şi cunoaştere vor realiza interfaţa dintre nevoia internă de inovare şi 

soluţiile care pot fi adaptate pornind de la stocul mondial de cunoaştere, vor stimula 

transferul de cunoaştere şi dezvoltarea spiritului antreprenorial. Evaluarea 

potenţialului comercial al unei idei, protejarea şi licenţierea dreptului de proprietate 

intelectuală vor constitui elemente curente ale managementului inovării. 

 

Firmele îşi vor crea propriile structuri de inovare si cercetare sau numai interfeţe care 

le vor asigura integrarea în sisteme deschise de inovare, precum şi participarea la 

centre de competenţă sau platforme tehnologice. 

Universităţile şi institutele de cercetare vor dezvolta structuri proprii prin care vor 

valoriza cunoaşterea şi vor asigura transferul acesteia în produse si servicii inovative. 

 

Îndeplinirea obiectivelor strategice va asigura, pe termen mediu şi lung, o creştere 

economică ridicatăşi, o reducere semnificativă a decalajelor economico-sociale dintre 

zona transfrontaliera şi celelalte state membre ale UE. 

 

Strategia in contextul Uniunii Inovarii, Europa 2020 

 

Tarile dezvoltate industrial considera ca in ultimii ani s-a intrat intr-o a treia perioada 

de dezvoltare care nu se bazeaza pe agricultura sau pe industrie ci pe informatie si 

cunostinte. Trebuie inteles de ce cunostintele sunt considerate a fi esentiale pentru 

dezvoltarea economica si cum o organizatie le poate valorifica pentru a-si crea 

avantaje competitive si a se mentine pe piata. 

In prezent o noua economie este in curs de aparitie. Este o economie in care factorul-

cheie al prosperitatii si crearii de noi locuri de munca il constituie gradul de 

implementare a inovarii, a noilor tehnologii, in toata economia. 

In noua economie, cresterea se bazeaza nu numai pe sporirea ofertei de capital ci, in 

primul rand, pe sporirea cantitatii de cunostinte si a numarului de inovari, pe 

adoptarea lor rapida si difuzarea pe scara larga. 
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Economiile de success sunt cele care au reusit sa asigure un ecosistem favorabil 

dezvoltarii ideilor (o masa critica de talente, promovarea talentelor in randul tinerilor, 

capitalul de risc, finantarea guvernamentala, autonomia si flexibilitatea pietelor, 

respectarea legii, cadrul de protectie a proprietatii intelectuale, etc). Trebuie sa avem 

viziunea ca „tot ce ne inconjoara este deja uzat moral (depasit, invechit)” si in 

vederea asigurarii dezvoltarii in conditiile globalizarii trebuie transformat din temelii 

sistemul de educatie (profesorii nu creaza ci doar reproduc ideile altora: nu iau deloc 

in considerare in procesul de invatamant schimbarile rapide in ITC si in general in 

tehnologie si inovare din jurul lor). 

 

De ce inovare? 

 

Oamenii cu spirit inovator sunt factorul determinant in angajarea tehnologiei pentru 

dezvoltare. Ei sunt cei care pot sa faciliteze atat dezvoltarea tehnica, cat si cea sociala, 

ei sunt cei care pot sa asigure legatura intre cercetare- dezvoltare, industrie si factorii 

guvernamentali de decizie. 

 

Inginerii, precum si cercetarea inginereasca, pot avea o contributie semnificativa in 

asigurarea beneficiilor, in asumarea si solutionarea riscurilor dezvoltarii, in 

conceperea de solutii tehnologice, in sprijinirea politicii publice orientate catre 

dezvoltarea generala. 

 

Uniunea Inovarii, este cheia pentru a atinge scopurile Strategiei Europa 2020 pentru o 

economie inteligenta, durabila si competitiva. Aceasta doreste sa imbunatateasca 

conditiile si accesul la finantare pentru cercetare si inovare in Europa, sa se asigure ca 

ideile inovative pot fi transformate in produse si servicii ce pot determina crestere, 

competitivitate si locuri de munca. 

 

Inovarea, asa cum este descrisa in planul Uniunii Inovarii, inseamna pe larg o 

schimbare ce grabeste si imbunatateste felul in care percepem, dezvoltam, producem 

si accesam noi produse si servicii. Schimbarile ce creeaza mai multe locuri de munca 

imbunatatesc viata oamenilor si construiesc societati ecologice. Inovarea poate aparea 

in orice sector al economiei, incluzand serviciile de guvern ca sanatatea sau educatia. 

Totusi, cadrul actual de masurare se aplica inovarii in afaceri, desi inovarea este de 
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asemenea importanta pentru sectorul public. Se analizeaza in prezent extinderea 

metodologiei sectorului public in inovare cat si inovarea pentru scopuri sociale. 

 

Inovarea este larg recunoscuta ca o conditie esentiala pentru succesul intreprinderilor 

si afacerilor asigurand crestere, sustenabilitate si competitivitate. 

Inovarea este un concept foarte larg si cumuleaza implicari multiple variind de la 

guvernanti si oameni de stiinta pana la executivi din economie, specialisti in 

marketing si consumatori. Diversitatea partilor implicate conduce la viziuni si 

perspective diferite asupra inovarii, rezultand de aici diferente de intelegere a 

conceptului. 

 

Dintr-un foarte larg punct de vedere inovarea poate fi inteleasa ca un proces ce tine de 

la generarea unei idei pana la comercializare, cuprinzand aducerea ideii sau inventiei 

catre piata ca un produs, process sau serviciu nou, ce trece prin fazele: producerea 

“ideii”, cercetarea si dezvoltarea privind metodologia de producere, dezvoltarea 

productiei, marketingul si vanzarea produsului sau serviciului. Ideea devine inventie, 

cand aceasa este convertita intr-un artifact tangibil, nou. Inventiile sunt seminte 

necesare pentru inovari, dar ele nu conduc neaparat catre inovare. Trebuie remarcat 

ca si concluzie in special pentru situatia din tara noastra, ca in anexa II a Comunicarii 

Comisiei privind inovarea, intitulata in mod semnificativ “Indici de performanta 

pentru Cercetare si Inovare” o pondere importanta este data indicatorilor care se 

incadreaza in “Bunuri intelectuale”. 

 

Acestia sunt in esenta constituiti de numarul cereri de brevete, marci si design depuse 

la organisme internationale sau comunitare si trebuie sa recunoastem ca reprezinta 

puncte deficitare ale Romaniei in competitia inovarii in UE. O abordare strategica 

pentru a promova inovarea este necesara pentru a atinge obiectivele cheie ale politicii 

publice. Pe masura ce tarile ies din criza, si cu alte surse de crestere ce scad in 

importanta cat si cu ridicarea provocarilor globale, inovarea trebuie sa fie valorificata 

mai eficient. 

 

Strategia de Inovare ofera o abordare bazata pe un sistem amplu pentru a aduce 

impreuna politicile ce ajuta la actionarea inovarii intr-o maniera comuna. 
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Impreuna, prioritatile pot ajuta in sustinerea dezvoltarii strategiilor colective si 

nationale pentru politici ce vor face ca inovarea sa lucreze pentru oameni si ii va ajuta 

la infruntarea provocarilor majore ale secolului Acestea pot fi aplicate in contexte 

diferite iar setarile iau in considerare nevoile. In economia moderna, cresterea se 

bazeaza nu numai pe sporirea ofertei de capital ci, in primul rand, pe sporirea 

cantitatii de cunostinte si a numarului de inovari, pe adoptarea lor rapida si difuzarea 

pe scara larga. 

 

Educatia formala este baza formarii capitalului uman, si factorii de decizie politica ar 

trebui sa se asigure ca sistemele de educatie pot ajuta la adaptarea naturii 

schimbatoare a inovarii din faza de inceput. Acest lucru necesita curricula si pedagogi 

care sa doteze studentii cu capacitatea de a invata si aplica noile aptitudini pe 

parcursul vietii. Accentul trebuie pus pe aptitudini cum ar fi gandirea critica, 

creativitate, comunicare, orientari spre utilizator si munca in echipa, in plus fata de 

competente specifice domeniului si aptitudini lingvistice. 
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3. Inovarea - principalul factor de competitivitate în economia bazată 

pe cunoaştere  

 

Obiectivele majore ale societăţii bazate pe cunoaştere sunt producerea cunoaşterii, în 

principal prin cercetarea ştiinţifică, transmiterea prin educaţie şi formare profesională, 

diseminarea prin tehnologiile informaţionale şi utilizarea inovării.  

 

Economia cunoasterii nu este numai o economie bazata pe cunoastere ci si pe: 

• managementul cunoasterii pentru toate procesele umane. 

• diseminarea fara precedent a cunoasterii catre toti cetatenii 

 

Noul stil de conducere -managementul cunostintelor - utilizeaza conceptual de capital 

intelectual prin care se identifica si se definesc bunurile, activele intangibile – 

cunostintele care pot fi transformate in venit - de care organizatia economica depinde 

in zilele noastre atat de mult. Inovarea este in special unul dintre factorii fundamentali 

ai noii economii. Noua economie se refera atat la noile modele organizationale, cat si 

la noile tehnologii. De asemenea, una dintre cele mai izbitoare schimbari este 

determinata de dinamismul activitatilor, de constanta inovare si de viteza de adaptare, 

care devin norme de functionare. 

 

Noua economie inseamna mai mult decat inalta tehnologie si Internet, ea presupune 

utilizarea in mod creativ si eficient a inovarii prin: 

• implementarea noilor realizari tehnice, 

• crearea de noi produse si servicii, 

• punerea in valoare a unor noi forme de prezentare, a unor noi structure functionale, 

a unor noi forme organizatorice, a unor noi metode de gestiune si organizare a muncii 

etc. 

 

Noua economie reprezinta o mare provocare, ea fiind guvernata de noi legi: 

• prosperitatea deriva direct din inovari si nu din optimizarile unor procese 

tehnologice anterioare. Succesul si bogatia nu se castiga prin perfectionarea a ceea ce 

deja se cunoaste, ci prin noi cuceriri in domeniul necunoscutului; 

• mijlocul ideal pentru cercetarea necunoscutului se bazeaza pe valorificarea agilitatii 

retelelor de calculatoare; 
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• prin extinderea retelelor economiei digitale, ciclul ”a gasi sau a descoperi - a invata 

sau a educa - a distruge sau a abandona” se produce mai rapid si mai intens decat 

oricand in trecut. 

 

Potenţialul de creştere al unei ţări depinde din ce în ce mai mult de eficacitatea 

sistemului de inovare al acesteia de a crea, difuza şi utiliza cunoaşterea. 

 

Inovarea deschisă este colaborativă prin definiţie, se bazează pe interacţiuni complexe 

ale organizaţiilor cu alţi “actori” ai sistemului socio-economic - firme, universităţi şi 

institute de cercetare, finanţatori etc. În consecinţă, rezultatele din inovare ale 

organizaţiilor depind din ce în ce mai mult de structurile şi mecanismele create la 

nivel naţional pentru sprijinirea inovării, care reprezintă componente ale sistemul 

naţional de inovare. 

 

Semnificaţia dată conceptului de “sistem naţional de inovare” a evoluat de la o 

abordare îngustă, limitată la “organizaţiile şi instituţiile implicate în căutarea şi 

exploatarea cunoaşterii”, la o abordare mai largă, acoperind “părţile şi aspectele 

structurii economice şi instituţionale care afectează învăţarea, precum şi căutarea şi 

adaptarea cunoştinţelor” (Varblane ş.a., 2007). Conceptul defineşte sistemul naţional 

de instituţii, capital uman, reguli şi programe de guvernare referitoare la inovare 

(Fig.1.). 

 

Fig.1. Componentele sistemului naţional de inovare 
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Concentrarea pe sistemele naţionale de inovare reflectă înţelegerea rolului economic 

al cunoaşterii şi interesul crescut al guvernanţilor privind modul în care inovarea 

creează avuţie naţională. În literatura economică, sprijinul guvernamental pentru 

cercetare şi dezvoltare este motivat, de obicei, de o anumită formă de "eşec al pieţei" 

(market failure), care defineşte posibilitatea ca piaţa, ghidată de acţiunile 

independente ale unor firme private, să nu conducă la rezultate optime (Freeman, 

1995). Pentru factorii de decizie politică, înţelegerea sistemului naţional de inovare 

poate ajuta la stabilirea căilor de îmbunătăţire a performanţelor din inovare şi a 

competitivităţii globale. 

 

Deşi conceptul de “sistem naţional de inovare” este cunoscut de la mijlocul secolului 

trecut, a căpătat o altă relevanţă începând cu anii ‟80, fiind utilizat în cadrul OECD ca 

mijloc de înţelegere a cauzelor primare ale decalajelor economice, respectiv ca şi 

cadru conceptual ce poate produce politici şi instituţii capabile să depăşească 

dezechilibrele economice dintre naţiuni (OECD, 1997). În Uniunea Europeană, 

abordarea ca sistem şi conceptul de “sistem naţional de inovare” stau la baza 

analizelor şi dezbaterilor privind strategiile şi politicile promovate, permiţând 

îmbunătăţirea performanţelor din inovare şi crearea unui spaţiu comun al inovării 

(Innovation Union). 

 

Cel mai important mesaj, din perspectiva sistemelor naţionale de inovare, este că 

inovarea şi dezvoltarea tehnologică reprezintă rezultatul unui ansamblu complex de 

relaţii între întreprinderi, universităţi, institute de cercetare şi alte structuri suport. 

Prin urmare, performanţele din inovare ale unei ţări depind de modul în care aceşti 

actori relaţionează unul cu altul, ca elemente ale unui sistem colectiv de creare şi 

utilizare a cunoaşterii. Derularea acestor procese nu poate fi determinată doar de 

competiţia pe piaţă, guvernanţii având un rol esenţial în construirea şi coordonarea 

sistemului. Coordonarea unitară a proceselor de inovare la nivel naţional presupune 

strategii, politici şi acţiuni specifice, pentru: dezvoltarea infrastructurii de cercetare-

dezvoltare şi inovare, optimizarea relaţiilor dintre componentele sistemului naţional 

de inovare, asigurarea finanţării şi a resursei umane, coordonarea programelor şi 

proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare, evaluarea performanţelor din inovare. 
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Strategia de cercetare, dezvoltare şi inovare reprezintă unul dintre instrumentele 

principale ale sistemelor naţionale de inovare, al cărui scop este asigurarea coerenţei 

şi sinergiei acţiunilor referitoare la inovare realizate la nivel naţional. Comentariul de 

mai jos se referă la strategia de cercetare, dezvoltare şi inovare a României, pentru 

perioada 2014-2020. 

 

Strategia de cercetare, dezvoltare şi inovare, 2014-2020 (SNCDI 2020) 

cuprinde principiile, obiectivele şi un sumar al măsurilor recomandate 

pentru perioada amintită. Strategia ţine seama de împlinirile şi de 

nerealizările ultimelor două decenii de reformă a cercetării şi inovării din 

România, dar şi de tendinţele internaţionale, care susţin o cercetare 

ştiinţifică orientată mai puternic spre rezultate comensurabile, cu impact 

practic. 

Experienţa ultimului ciclu strategic arată că rezultatele viitoare depind de 

construirea şi menţinerea unui larg parteneriat pentru inovare. Acest 

parteneriat presupune o perspectivă coordonată, integrată, asupra sistemului 

de cercetare-dezvoltare-inovare şi exprimă un angajament pe termen lung, 

privind: 

Asigurarea resurselor: statul planifică bugete publice multianuale pentru 

cercetare-dezvoltare, cu respectarea ţintei angajate pentru 2020. 

Predictibilitatea: CDI se bucură de reguli clare şi stabile, care încurajează 

colaborarea şi competiţia în sistem. 

Credibilizarea parteneriatului public-privat: sectorul public şi cel privat 

evoluează corelat, mobilizând cheltuieli private pentru cercetare-dezvoltare 

care să atingă 1% din PIB, în 2020. 

SNCDI 2020 precizează viziunea şi obiectivele strategice pe perioada 2014-

2020. Ţintele strategiei au fost fixate în spiritual convergenţei României cu 

media Uniunii Europene. 

Aplicarea strategiei se face prin Planul naţional CDI, Programe operaţionale 

şi Planurile sectoriale ale ministerelor de ramură. Acţiunile sunt diverse, 

concretizate într-un mix de politici, referitoare la: fiscalitate, finanţarea 

competitivă a cercetării-dezvoltării, normele de proprietate intelectuală, 

colaborarea şi concentrarea activităţilor, capitalul uman, guvernanţa 
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sistemului etc. Coordonarea naţională şi stabilirea politicilor publice pentru 

CDI revine Ministerului Educaţiei Naţionale, care este sprijinit de 

organisme consultative constituite la nivel naţional. 

 

 

Având în vedere importanţa inovării în societatea bazată pe cunoaştere, în contextul 

globalizării, abordarea inovării în termeni de sistem a depăşit graniţele unei ţări. În 

prezent, abordarea ca sistem a inovării este realizată şi la nivel european (Kaiser, 

2005), respectiv la nivel regional (Cook, 2003; Bruijn & Lagendijk, 2005).  

 

La nivelul Uniunii Europene, iniţiativa ,,Innovation Union„‟ (o Uniune a Inovării) 

stabileşte o abordare a inovării integrată şi strategică, scopul fiind consolidarea 

competitivităţii economiei europene. Această orientare este sintetizată în strategiile 

europene ale începutului de secol, Strategia Lisabona (European Commission, 2000) 

şi “Europa 2020” (European Commission, 2010), prezentate sumar mai jos. 

 

“Agenda Lisabona” (2000) stabileşte agenda economică pentru Uniunea 

Europeană până în anul 2010 şi formulează ca obiectiv strategic,“de a face 

din Europa cea mai competitivă şi dinamică economie”. 

Aspectele legate de inovare sunt exprimate explicit în două capitole: 

„Crearea unei zone europene de cercetare şi inovare" şi „Crearea unui 

mediu propice pentru pornirea şi dezvoltarea unor afaceri inovatoare, în 

special IMM-uri". Între altele, în aceste capitole se promovează ideea că 

activităţile de cercetare trebuie mai bine integrate şi coordonate la nivel 

european pentru a le face cât mai inovatoare, astfel încât să se asigure că 

Europa oferă perspective atractive pentru cele mai bune creiere. În ceea ce 

priveşte afacerile, este precizat faptul că dinamismul şi competitivitatea 

acestora sunt direct dependente de cadrul de reglementare care conduce la 

investiţii, inovare şi antreprenoriat şi, astfel, trebuie încurajate reţelele de 

inovare -interfaţa între companii şi pieţe financiare, între Cercetare-

Dezvoltare şi instituţiile de învăţământ, între serviciile de consultanţă şi 

pieţele tehnologice. 

“Europa 2020” îşi propune să elimine deficienţele modelului de dezvoltare 

şi să creeze condiţii favorabile pentru o creştere economică mai inteligentă, 
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mai durabilă şi mai favorabilă incluziunii. Strategia “Europa 2020” 

defineşte trei priorităţi care se susţin reciproc: 

- Creştere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi 

inovare. Europa trebuie să acţioneze în următoarele domenii: Inovare, prin 

iniţiativa emblematică „O Uniune a inovării”; Educaţie, formare şi învăţare 

de-a lungul vieţii, prin iniţiativa emblematică „Tineretul în mişcare”; 

Societatea digitală, prin iniţiativa emblematică „O agendă digitală pentru 

Europa”. 

- Creştere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de 

vedere al utilizării resurselor, mai ecologice şi mai competitive. Europa 

trebuie să acţioneze în domeniile următoare: 

Competitivitate, prin iniţiativa emblematică „O Europă eficientă din punctul 

de vedere al utilizării resurselor”; Combaterea schimbărilor climatice şi 

utilizarea de energie curată şi eficientă, prin iniţiativa emblematică „O 

politică industrială adaptată erei globalizării”. 

- Creştere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată 

ridicată a ocupării forţei de muncă, care să asigure coeziunea socială şi 

teritorială. Europa trebuie să acţioneze în următoarele domenii: 

Ocuparea forţei de muncă şi creşterea nivelului de competenţe, prin 

iniţiativa emblematică „O agendă pentru noi competenţe şi noi locuri de 

muncă”; Combaterea sărăciei, prin iniţiativa emblematică „O platformă 

europeană de combatere a sărăciei”. 

Pentru fiecare dintre aceste axe, strategia include acţiuni şi ţinte de atins la 

nivel european, care trebuie transpuse în obiective şi traiectorii 

naţionale. 

 

Aplicarea strategiilor europene în domeniul inovării a fost susţinută prin iniţiative şi 

acţiuni, dintre care mai importante sunt următoarele: crearea unor organisme specifice 

pentru elaborarea şi susţinerea politicilor şi a programelor de cercetare ale Uniunii 

Europene; lansarea de programe şi proiecte finanţate din fonduri europene; evaluarea 

performanţelor naţionale din inovare.  
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4. Componente de bază şi tipuri ale inovării 

 

Inovarea este peste tot, produsele şi tehnologiile noi 

reprezintă doar partea vizibilă a aisbergului. 

 

Cele mai multe aplicaţii în domeniul inovării au fost sub formă de produse şi 

tehnologii noi, dar valenţele inovării sunt mai largi. Există o largă recunoaştere că 

ideile noi pot transforma orice activitate, orice parte a lanţului valorii, produsele şi 

serviciile reprezentând doar partea vizibilă a aisbergului. 

 

În percepţia comună, inovarea este asociată cu progresul tehnic, care a 

fost de-a lungul vremii motorul dezvoltării societăţii. Apariţia 

automobilului, a telefonului, a calculatoarelor reprezintă doar câteva 

exemple de inovare tehnică cu un impact major asupra mediului 

economic şi civilizaţiei. Dar inovarea nu se limitează la crearea de 

produse şi tehnologii noi (inovare tehnică), ci are materializări multiple, 

atât în cadrul organizaţiilor cât şi în societate. 

 

În cadrul organizaţiilor, este tot mai mare ponderea acţiunilor de 

inovare orientate spre introducerea unor metode moderne în logistică, 

marketing, managementul resurselor umane şi alte domenii funcţionale, 

contribuind la obţinerea de avantaje competitive durabile. Crearea unui 

nou sistem de servire de către McDonalds, dezvoltarea sistemului de 

producţie Toyota - care a revoluţionat industria auto, regândirea 

lanţului de aprovizionare - care a plasat compania Dell ca lider pe 

piaţa computerelor, sunt doar câteva exemple care subliniază 

multitudinea faţetelor inovării. Diversitatea formelor de inovare a 

înregistrat o creştere semnificativă în ultimul sfert de veac. În prezent, 

axele prioritare de schimbare sunt definite în termeni de calitate, 

esponsabilitate socială, dezvoltare durabilă, concepte asociate unor 

schimbări majore ale proceselor de afaceri. 

De asemenea, s-au extins şi diversificat procesele de inovare la nivelul 

societăţii, orientate spre introducerea de noi strategii, concepte, idei şi 
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organizaţii care se adresează nevoilor sociale – de la piaţa muncii şi 

condiţiile de lucru, până la educaţie, sănătate şi dezvoltare comunitară. 

Sintagma “inovare socială” este expresia asociată acestor schimbări, al 

căror scop este creşterea calităţii vieţii sau rezolvarea unor probleme 

sociale (Stănescu, 2009; Zamfir, 2009). 

 

 

În prima jumătate a secolului trecut, economistul austriac Joseph Schumpeter 

distingea cinci cazuri de inovarefabricarea de produse noi, introducerea metodelor 

de producţie noi, deschiderea de debuşee noi de desfacere, realizarea unei noi forme 

de organizare, descoperirea unor noi surse de materii prime (Croitoru, 2012; 

Žižlavsky, 2013). Această viziune asupra fenomenului inovării nu se deosebeşte prea 

mult de clasificarea inovării după natura fenomenelor la care se referă adoptată în 

cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD), care 

diferenţiază următoarele patru categorii (Manualul Oslo, 2005): 

 

o 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; 

o 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; 

o inovarea de marketing: reprezintă introducerea unei noi metode de marketing, o 

schimbare relevantă privind aspectul, ambalajul, distribuţia sau promovarea 

produsului; 

o inovare organizaţională: se referă la implementarea unor metode noi de 

organizare şi gestiune, cu efecte asupra procesului de afacere şi relaţiilor externe ale 

firmei. 

 

 

Ultima categorie include şi inovarea în management, care apare ca o categorie 

distinctă în unele clasificări (Hamel, 2006). 
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Delimitarea acţiunilor de inovare după natura lor nu are un caracter 

absolut, introducerea noului având efecte ramificate, în cele mai multe 

cazuri. Astfel, asimilarea în fabricaţie a unor produse cu totul noi - de 

exemplu, fabricaţia telefoanelor mobile în locul celor clasice, presupune 

implementarea unor noi tehnologii de fabricaţie. Legătura produs 

tehnologie este şi mai puternică în domeniul serviciilor. De exemplu, 

serviciul de televiziune IPTV (abreviere de la Internet Protocol 

Televiziune), asimilat în ultimul deceniu de firmele din domeniul 

telecomunicaţiilor, este un serviciu de televiziune care se bazează pe 

tehnologii internet. Totodată, sunt greu de delimitat schimbările 

tehnologice de cele sociale, în sensul că folosirea unor tehnologii noi 

impune adesea schimbări radicale în organizarea muncii, în sistemul de 

evaluare şi de recompensare a personalului. 

Tendinţa din ultimele decenii este de creştere a ponderii schimbărilor de 

amploare, care integrează inovări tehnice, organizatorice şi sociale 

(Hammer & Chumpy, 1995; Popescu, 2001; Popescu & Limbăşan, 

2013). 

Transformările complexe pentru implementarea în organizaţii a inovării 

deschise (temă dezvoltată în §7.2) sunt reprezentative în acest sens. 

În multe cazuri, aceste schimbări produc beneficii pentru societate în 

ansamblul ei, având un impact pozitiv asupra calităţii vieţii la scară 

planetară. Cele mai sugestive exemple sunt transformările generate de 

apariţia internetului, care a dus la dezvoltarea unui tip nou de 

comunităţi socio-umane, asigurând suportul principal pentru 

expansiunea globală a organizării “de tip reţea”. Noua organizare 

socială, dezvoltată în special la nivel virtual, are efecte din ce în ce mai 

vizibile în sfera deciziilor economice, a competiţiei pe diverse pieţe şi a 

economiei globale. 

 

 

Din exemplele de mai sus se înţelege că inovarea este un concept multidimensional, 

cu materializări şi efecte diverse şi interdependente. 

Un alt criteriu de clasificare a inovării este gradul de noutate al soluţiilor aplicate, 

deosebindu-se două mari categorii: inovarea incrementală şi inovarea radicală. 
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- Inovarea incrementală (incremental innovation) constă în îmbunătăţiri ale 

produselor şi proceselor existente, stimulii introducerii noului provenind de regulă de 

la piaţă (market-pull model). De exemplu, în informatică, puterea microprocesoarelor 

şi dimensiunea memoriei s-au dublat din doi în doi ani, începând cu 1985, iar în 

domeniul auto, între anii ‟50 – ‟80 s-a realizat îmbunătăţirea continuă a 

randamentului la motoarele clasice, fără a se modifica concepţia lor constructivă. 

- Inovarea radicală (breakthrough innovation) se referă la introducerea unor soluţii 

absolut noi, bazate pe invenţii (technology push model). Apariţia radioului, a 

televizorului, a calculatoarelor, a copiatoarelor reprezintă doar câteva exemple 

ilustrative. Aceste produse nu au apărut ca răspuns la nevoile pieţei, căci înainte de a 

fi realizate nu existau problemele pe care noile produse le pot rezolva. În aceste 

cazuri, tehnologiile noi generează nevoi care înainte nu existau. Este sugestiv în acest 

sens exemplul prezentat mai jos, referitor la apariţia şi succesul comercial al 

maşinilor de copiat documente, cunoscute sub denumirea de xerox. 

 

La sfârşitul anilor ’40, Chester Carlson a patentat invenţia privind 

copierea documentelor prin electrofotografiere, care a devenit ulterior 

un mare succes comercial, sub denumirea de xerox. Carlson a oferit 

invenţia sa la peste 20 de companii, toate manifestând reticenţă. Una 

dintre aceste companii a fost IBM, care a ajuns la concluzia că, şi dacă 

revoluţionara maşină ar înlocui 100% tehnicile utilizate la acea dată 

pentru copierea documentelor (indigo, heliografe etc.), tot nu s-ar 

recupera investiţiile necesare pentru achiziţionarea maşinii. Acum ştim 

că puterea copiatoarelor nu stă în a înlocui hârtia de indigo şi alte 

tehnologii de copiere existente. Apariţia xeroxului a creat o piaţă pentru 

copierea uşor accesibilă, care nu exista înainte: înainte de inventarea 

xerografiei, oamenii nu considerau necesară realizarea unui număr 

mare de copii ale aceluiaşi document, apreciind că nu merită să 

investeşti atâţia bani numai pentru a înlocui hârtia de indigo. 

Maşina de multiplicat documente prin electrofotografiere a fost 

realizată de Haloid, o firmă mică, producătoare de hârtie fotografică. 

Haloid a găsit un nume mai potrivit pentru noul procedeu, “xerografie” 

(“scriere uscată”, în lb. greacă), a creat prima "maşină xerox" şi s-a 
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rebotezat "Xerox Company". Succesul a fost fulgerător. 

(Sursa: The Story of Xerography, http://www.xerox.com/) 

 

Cazul de mai sus nu este singular: majoritatea produselor noi au fost respinse în 

momentul apariţiei lor, pentru ca apoi să cucerească lumea, afectând vieţile oamenilor 

într-un mod pe care nimeni nu îl credea posibil. 

În strânsă legătură cu gradul de noutate, este clasificarea după complexitatea 

schimbărilor asociate introducerii noului. Nivelul complexităţii proceselor de 

schimbare este elementul ce diferenţiază inovarea de procesele de îmbunătăţire, care, 

după unele opinii, nu se confundă. Din perspectiva managementului organizaţiei, 

diferenţele dintre îmbunătăţire şi inovare se referă la următoarele aspecte (Davenport, 

1993, p.10; Popescu, 2001, p.21-22): 

 

- organizarea proceselor de schimbare: programele de îmbunătăţire sunt în general 

aplicate în cadrul structurilor existente şi presupun schimbări în procese de mică 

întindere sau la nivelul locului de muncă; inovarea, în schimb, presupune o abordare 

mai largă, adesea transdepartamentală. 

- planificarea proceselor de schimbare: în cazul îmbunătăţirii, initiative poate veni de 

la operatori sau de la nivelurile inferioare ale managementului; procesul de inovare 

tipic este de sus în jos, cerând o coordonare la nivelurile superioare de conducere, 

care dispun de informaţiile necesare şi de puterea de a impune alocarea resurselor 

necesare. 

- conducerea oamenilor: procesul de îmbunătăţire poate începe imediat după ce sunt 

identificate problemele, nu necesită schimbări majore în ceea ce priveşte 

competenţele şi atitudinile oamenilor; în cazul inovării, finalizarea cu succes a 

procesului de inovare presupune adaptarea comportamentelor organizaţionale şi ale 

oamenilor la noul sistem, dezvoltarea unor noi abilităţi şi atitudini la cei afectaţi de 

schimbare. 

 

În ultimele decenii s-a pus accent pe îmbunătăţirea continuă, care a devenit un 

element esenţial al strategiilor promovate de organizaţiile de pretutindeni. 

Aplicarea standardelor internaţionale pentru sisteme de management al calităţii (seria 

ISO 9000), începând din anii ‟90 ai secolului trecut, a sprijinit dezvoltarea 

mecanismelor manageriale pentru ca activitatea desfăşurată în cadrul organizaţiilor să 
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fie din zi în zi mai bună. În cadrul organizaţiilor orientate spre calitate, îmbunătăţirea 

activităţii se face pe baza unui program continuu, susţinut de management, şi aplicând 

diverse metode. Condiţia de bază este adoptarea filozofiei şi principiilor Kaizen în 

întreaga organizaţie. Dar îmbunătăţirea astfel realizată se dovedeşte insuficientă 

pentru a asigura menţinerea şi îmbunătăţirea poziţiei concurenţiale a organizaţiei. 

Obţinerea unui succes durabil presupune ca organizaţiile să realizeze, în mod 

sistematic, trecerea la niveluri noi de performanţă, prin inovare (Popescu, 2013, p.46). 

 

In concluzie, trebuie subliniat că cele două forme de îmbunătăţire a performanţelor nu 

se exclud, îmbunătăţirea “pas cu pas” şi inovarea reprezentând două dimensiuni 

complementare ale sistemelor moderne de management, associate cu preocuparea 

pentru atingerea excelenţei şi existenţa durabilă a organizaţiei. Dr. Timmerman, 

manager la cunoscuta firmă de consultanţă Gallup, afirmă că “inovarea reprezintă 

noua frontieră pentru calitate, de care depinde adaptarea organizaţiilor la cerinţe noi” 

(Business Journal, 2014).  

 

Modele de inovare 

 

Inovare deschisă – mai degrabă colaborare şi dezvoltare, 

decât cercetare şi dezvoltare. 

 

Realizarea inovării este diferită de la o organizaţie la alta, în ceea ce priveşte resursele 

alocate, structurile, procesele şi rezultatele obţinute. Având în vedere importanţa 

inovării, complexitatea, riscurile şi costurile mari ale acestor acţiuni, stabilirea unor 

reguli generale privind managementul inovării este un demers extrem de util, ajutând 

organizaţiile să-şi îmbunătăţească performanţele din inovare. 

Studiile pe această temă reflectă evoluţia modului de realizare a inovării, de la 

abordarea liniară a activităţilor de cercetare-dezvoltare-inovare - cu secvenţe de 

activităţi realizate succesiv în cadrul unor structuri specializate ale firmei, la modele 

interactive complexe, multiactor, care necesită un nivel ridicat de colaborare, atât în 

cadrul organizaţiei cât şi cu alte organizaţii (Tidd, 2006). Cea mai populară teorie cu 

privire la modelele de inovare îi este atribuită lui Henry Chesbrough (2003), care 

prezintă noile paradigme ale inovării, comparativ cu modelul tradiţional. „Open 
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innovation” (inovare deschisă) şi “Closed innovation” (inovare închisă) – sunt 

expresiile atribuite de Chesbrough celor două abordări. 

 

Inovarea închisă - defineşte modelul tradiţional de realizare a inovării, aplicat cu 

succes o lungă perioadă de timp, de firme care prin valorificarea rezultatelor din 

cercetarea proprie au reuşit să-şi devanseze concurenţa, devenind lideri pe piaţă. 

Caracteristica de bază a acestui model este gradul mare de integrare a activităţilor de 

cercetare, dezvoltare şi inovare, atât generarea de idei noi cât şi dezvoltarea şi 

valorificarea acestora pe piaţă fiind realizate în cadrul aceleiaşi organizaţii. 

 

Fig.2.  Inovarea închisă (Sursa: Chesbrough, 2003) 

Schema din Fig.2.  ilustrează inovarea închisă, caracterizată prin desfăşurarea fluxului 

de cercetare-dezvoltare-inovare între graniţele firmei. 

Procesul poate fi văzut sub forma unei pâlnii (innovation funnel), cu un număr mare 

de idei şi concepte la intrare, din care sunt triate şi dezvoltate cele care corespund cel 

mai bine cerinţelor companiei. 

Mulţi ani, logica inovării închise a fost considerată, tacit, ca fiind calea cea mai bună 

pentru a aduce produse noi pe piaţă, iar companiile de succes au jucat după anumite 

reguli, implicite. Ele au investit în cercetare-dezvoltare mai mult decât competitorii, 

aceste investiţii finalizându-se prin descoperiri revoluţionare care le-au asigurat 

poziţia de lider pe piaţă şi profituri importante. Rezultatele economice le-au permis 

să-şi protejeze creaţiile, menţinându-şi astfel monopolul asupra exploatării lor 

comerciale. Reinvestirea în cercetare-dezvoltare a unei cote mari din profiturile 

realizate a dus la noi descoperiri, reluându-se astfel ciclul inovării. 
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Acest model, caracteristic secolului 20, a funcţionat bine. Datorită lui, Thomas 

Edison a fost capabil să realizeze un număr imens de invenţii, precum fonograful şi 

motorul electric, care au pregătit terenul pentru înfiinţarea companiei General 

Electric. Exemplele pot continua, majoritatea companiilor industriale de notorietate 

au investit în cercetare-dezvoltare şi şi-au învins competitorii prin lansarea pe piaţă a 

unor produse şi servicii noi. Dar spre sfârşitul secolului 20, o serie de factori aveau să 

erodeze acest sistem de inovare, conturându-se un model nou, al inovării deschise. 

 

Inovarea deschisă - defineşte o nouă filosofie de realizare a ciclului cercetare-

dezvoltare-inovare, care presupune combinarea diferitelor surse de idei interne şi 

externe, precum şi a căilor de valorificare pe piaţă a produselor şi tehnologiilor noi. 

Iniţiatorul conceptului vede inovarea deschisă ca “o paradigmă care presupune că 

firmele pot şi ar trebui să utilizeze ideile externe şi ideile interne, precum şi căile 

interne şi externe de valorificare pe piaţă, astfel încât să-şi dezvolte tehnologiile” 

(Chesbrough, 2003, p.xxiv). Inovarea deschisă reprezintă “utilizarea intrărilor şi 

ieşirilor de cunoştinţe pentru accelerarea inovării interne, respectiv extinderea pieţelor 

pentru utilizarea externă a inovării” (Chesbrough et al., 2006, p.1). 

 

 

Fig.3. Inovarea deschisă (Sursa: Chesbrough, 2003) 

Schema din Fig.3.  ilustrează inovarea deschisă, caracterizată prin fluxuri complexe 

de activităţi de cercetare, dezvoltare şi inovare, care integrează atât procese interne, 

cât şi procese ce traversează graniţele firmei. In esenţă, inovarea deschisă presupune 

dezvoltarea unui sistem bazat pe colaborare, incluzând posibilitatea ca o firmă să 

adopte soluţii diverse de inovare, şi anume: 
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- valorificarea resurselor interne de creaţie, atât resursele din laboratoarele de 

cercetare proprii cât şi participarea la inovare a angajaţilor din alte compartimente ale 

organizaţiei; 

- cooperarea cu clienţii, cu furnizorii şi cu competitorii pentru crearea de valoare 

adăugată pentru consumatori; 

- dezvoltarea de parteneriate şi alianţe strategice cu alte organizaţii pentru realizarea 

unor proiecte comune de cercetare-dezvoltare şi inovare; 

- valorificarea ideilor rezultate din activităţile de cercetare şi de producţie ale altor 

organizaţii pe baza contractelor de licenţă, inclusiv prin crearea de firme noi. 

Deşi fenomenul nu este nou, Gassman şi colaboratorii săi apreciază că “era inovării 

deschise abia a început” (Gassman ş.a., 2010). Trecerea de la sistemul tradiţional de 

inovare la noua filosofie, a inovării deschise, extinsă şi colaborativă, are cauze 

multiple. Această transformare este rezultatul schimbărilor care s-au produs în mediul 

de afaceri şi în societate, în condiţiile ascuţirii concurenţei şi accelerării progresului 

tehnic, ştiinţific şi social. Dintre factorii care au contribuit la această orientare nouă în 

inovare pot fi amintiţi: 

 

 creşterea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare, efortul fiind greu de susţinut 

chiar şi de marile companii; complexitatea tot mai mare a problemelor cu care 

se confruntă omenirea, impunând colaborarea şi convergenţa forţelor pentru 

reducerea riscurilor şi creşterea vitezei de finalizare a proiectelor de 

cercetaredezvoltare şi inovare. Acestea sunt asociate cu diversele oportunităţi 

pentru schimbul de cunoştinţe între organizaţii determinate de dezvoltarea 

tehnologiilor informaţiei şi telecomunicaţiilor. Un alt factor a fost creşterea 

considerabilă a finanţării din fonduri publice şi a capitalurilor de risc private, 

care au sprijinit finanţarea noilor firme şi a efortului lor de valorificare a 

ideilor rezultate din laboratoarele de cercetare corporative. Nu mai puţin 

importantă este creşterea mobilităţii cunoştinţelor angajaţilor, care a generat 

dificultăţi în controlul de către companii a expertizei şi proprietăţii asupra 

ideilor (Chesbrough, 2003). 

 

Inovarea deschisă este un model pe care un număr tot mai mare de firme l-au adoptat, 

modalităţile de acţiune fiind diferite de la o companie la alta (Chesbrough, 2003; 

Huston & Sakkab, 2006; Ades ş.a., 2013). Pe lista exemplelor de succes sunt incluse 
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companii mari, precum IBM, Prokter&Gamble, Hewlett Packard, Nestle etc. Dar 

noua filosofie de inovare explică succesul surprinzător al unor firme mici, care au 

reuşit să se dezvolte şi să se înscrie printre competitorii serioşi fără a avea laboratoare 

proprii de cercetare. Exemplul ilustrativ de mai jos se referă la o companie din 

industria farmaceutică. 

 

Studiile de specialitate evidenţiază dificultăţile cu care se confruntă în 

prezent firmele din industria farmaceutică în susţinerea costurilor mari 

asociate inovării, incluzând şi eşecurile inerente (Herper, 2012). 

Promovarea inovării deschise face posibilă reducerea efortului firmei şi 

a riscurilor, prin dezvoltarea de parteneriate cu alte organizaţii 

economice,cu universităţi şi institute de cercetare ştiinţifică. 

Amyris este un exemplu sugestiv de promovare a inovării deschise în 

domeniul farmaceutic. Această companie a fost creată pentru 

valorificarea rezultatelor din cercetare ale Universităţii Berkeley, 

privind utilizarea bacteriilor pentru obţinerea de compuşi chimici utili. 

Produsul iniţial fabricat la Amyris este “artimesinan”, ingredient activ 

în tratamentul malariei. Dezvoltarea fabricaţiei produsului a fost 

finanţată de Fundaţia Gates, care a sprijinit şi acordarea licenţei pentru 

distribuţia internaţională a noului produs de către firma Sanofi-Aventis. 

Din această scurtă descriere se vede că inovarea deschisă schimbă 

procesul de inovare, de la un maraton - în cazul în care o companie face 

toată munca, la o ştafetă - când diferite organizaţii preiau o parte din 

cursă. În acest exemplu, “ştafeta“ trece de la universitate la un start-up 

şi apoi la o altă firmă farmaceutică, procesul beneficiind de diverse 

surse de finanţare. 

Dar povestea nu se termină aici. Amyris a acordat licenţă companiei 

Sanofi-Aventis pentru comercializarea noului medicament, dar şi-a 

rezervat drepturile de proprietate intelectuală, putând utiliza 

tehnologiile de biologie sintetică pentru alte aplicaţii. Din vânzarea 

medicamentelor contra malariei şi a licenţei de distribuţie, Amyris a 

avut profituri care i-au asigurat capitalul necesar pentru continuarea 

cercetării (dezvoltarea de biocombustibili). Totodată, compania a reuşit 

să realizeze în scurt timp profituri atractive pentru investitorii de capital 
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de risc, Fundaţia Gates, în acest caz. 

(Sursa: Chesbrough, 2011, http://www.forbes.com/) 

 

Exemplul de mai sus scoate în evidenţă că inovarea deschisă presupune colaborarea 

organizaţiei cu alţi actori la realizarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare, 

precum şi mobilizarea de capitaluri din surse multiple de-a lungul acestui proces, cu 

avantaje pentru toate părţile. Din perspectiva organizaţiei, principalele avantajele 

sunt: creşterea ritmului de înnoire şi a calităţii soluţiilor adoptate, reducerea riscurilor 

şi a costurilor inovării.  

 

Studiile privind implementarea inovării deschise se referă în principal la 

comportamentul şi performanţele întreprinderilor mari, dar există şi studii concentrate 

pe întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri), care prezintă aspect particulare ale 

inovării deschise în IMM-uri şi exemple de bune practici (Tiwari & Buse, 2007; 

Vrande ş.a., 2009; Edwards ş.a., 2011; Rasztovits & Vasvari, 2012; Hossein ş.a., 

2012; Laperche & Liu, 2013). Concluzia rezultată din aceste studii este că inovarea 

deschisă reprezintă o abordare promiţătoare pentru inovare în toate domeniile de 

activitate. Creşterea şi competitivitatea depind de capacitatea firmelor de a stabili şi 

menţine interfeţe externe şi de a realiza, printr-o guvernare adecvată, legătura 

acestora cu dezvoltarea capabilităţii firmei şi acumularea de cunoştinţe interne. 

Modul în care organizaţiile fac acest lucru reprezintă practicile lor de inovare 

deschisă. 

 

  

http://www.forbes.com/
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5. Definiţii și noţiuni ale transferului de cunostinte 

 

Într-o societate dependentă de informaţie, dar și de creșterea numerică a organizaţiilor 

(ca expresie a comunicării sporite și complexităţii relaţiilor sociale), Cunoașterea pare 

a fi singura putere ce garantează progresul social, economic și democratic care nu se 

erodează în timp. Orientarea spre captarea și asimilarea de cunoaștere este pentru cele 

mai multe dintre organizaţii confirmarea unei anumite maturităţi funcţionale, 

concordante cu esenţa societăţii informaţionale de care este legată. 

 

Nevoia de a gestiona cunoașterea pare să reprezinte un fenomen natural, ca urmare a 

unor intense discuţii privitor la rolul și intensitatea procesului de valorificare a 

capitalului intelectual în societăţile post-capitaliste. În acest context, Managementul 

cunoștinţelor cuprinde identificarea și localizarea valorilor intelectuale într-o anumită 

organizaţie, generarea de cunoștinţe noi cu scopul reliefării avantajelor competitive, 

accesarea integrală a informaţiei corporative, diseminarea de practici pozitive și 

accesul la tehnologii de codificare și utilizare a informaţiei. 

 

Cunoașterea (Knowledge) este definită, de regulă, drept puterea de a înţelege și de a 

surprinde esenţa faptelor, valorificarea certitudinilor și a informaţiei, obţinută sub 

forma unor experienţe sau învăţăminte. În funcţionarea unor asemenea organizaţii, 

determinante sunt procesele desemnate generic prin sintagma celor “3 I”, respectiv 

inovare (crearea de cunoștinţe noi), învăţare (asimilarea de cunoștinţe noi) și 

interactivitate partenerială referitoare la cunoaștere. 

 

Este adevărat că mult timp s-a crezut că dezvoltarea cunoașterii ţine exclusiv de 

domeniul filozofiei sau al materiilor teoretice, deţinerea de informative fiind 

confundată adeseori cu stocarea de date sau de resurse bibliografice. În realitate, 

informaţia reprezintă doar un element al cunoștinţelor și nicidecum un sinonim al 

cunoașterii veritabile. Cu scopul de a întări această distincţie am dori să menţionăm 

că: 

 

• informaţia se referă la descriere, definire, la plasarea în spaţiu a unui subiect (ce?, 

cine?, când?, unde?); 

• cunoașterea reprezintă strategia, practica, metoda sau abordarea (cum?); 
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• înţelegerea include principiul, perspicacitatea sau intuiţia, morala, sau arhetipul de 

acţiune (de ce?). 

 

Este necesar în acest context să aducem câteva precizări importante. Practica 

organizaţională afirmă că există o relaţie asimetrică între date, informative și 

cunoaștere. Pentru a ilustra aceste diferenţe, vom cita o formulă devenită celebră 

printre informaticieni și care aparţine, aparent, inginerilor din sistemul de date Lotus-

IBM, după care, în orice “corporaţie circulă date, informaţii și cunoștinţe”. 

 

Datele reprezintă fapte formative ale realităţii sau valori ale unor rezultate posibile. 

Relaţia dintre date și realitate este pe cât de dinamică, pe atât de amăgitoare, 

construind împreună o capacitate cumulativă de cunoaștere. Astfel, nu putem ști cu 

certitudine care va fi cursul valutei chiar dacă avem datele pe ultima săptămână și asta 

pentru că nu avem cunoștinţele necesare pentru a prezice tendinţele specifice ale 

acestui domeniu. În sistemul lor corporativ, datele reprezintă unităţi de informaţie cu 

valabilitate limitată. 

 

Spre deosebire de date, informaţia conţine date agregate sau, altfel spus, semi-

structurate, care servesc, de exemplu, drept temei pentru luarea unor decizii.  

 

În sfârșit, cunoștinţele reprezintă informaţii prelucrate, care pot avea oexistenţă 

îndelungată, transmit idei și apar într-un anumit context, care determină domeniul 

utilizării lor efective. După cum depozitul nu reprezintă un sistem de gestionare a 

resurselor, tot astfel o grămadă de informaţie nu reprezintă un sistem de gestionare a 

cunoștinţelor. De regulă, cunoștinţele reprezintă pachete de informaţie produse ca 

urmare a unor experienţe individuale, și poate tocmai din acest motiv, cunoștinţele 

sunt cel mai căutat produs într-o societate în care schimburile de date și de informaţie 

au loc cu viteză ameţitoare. 

 

Utilizând o diagramă construită de Neil Flemming putem spune că: 

 

• o colecţie de date nu este informaţie; 

• o colecţie de informaţie nu este cunoștinţe; 

• o colecţie de cunoștinţe nu este înţelegere; 
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• o colecţie de înţelegeri asupra unor fapte nu este adevărul. 

 

Modelul relaţiei dintre date, informaţie și alte relaţii reprezintă generic ciclul formativ 

al cunoașterii, dar nu și cunoștinţele propriu-zise care apar doar într-un context 

favorabil,unde anumiţi subiecţi însușesc o nouă experienţă prin cunoaștere. Un 

aforism valabil pentru mai multe popoare spune că “a ști înseamnă a putea”. La 

unison cu această definiţie expresivă a relaţiei dintre informare și acţiune, putem 

afirma că pentru a numi cunoaștere un anumit volum de informaţie este necesar ca 

această cunoaștere să conţină următoarele caracteristici: 

 

• să transmită un conţinut informativ (ideea și contextul utilizării ei); 

• să fie de actualitate (cunoștinţele noi trebuie să fie în mod necesar “cunoștinţe vii”, 

păstrându-și utilitatea lor relativă pentru o perioadă mai lungă de timp); 

• să reprezinte un conţinut neutru (metadatele reprezintă, de obicei, limba jul în care 

putem transmite cel mai bine caracteristicile unor cunoștinţe noi); 

• să poată fi replicate, prin repetarea datelor la folosirea acestor cunoștinţe către alte 

persoane. 

 

Rezumând putem afirma că datele nu vorbesc de la sine, ci doar atunci când sunt 

plasate într-un context inteligibil. Ceea ce prezic datele ţine de activitatea care le 

influenţează. Din acest punct de vedere, construirea unei predicţii reprezintă – 

construirea unei realităţi virtuale – cu alte cuvinte, “efectuarea unui salt într-un viitor 

posibil”. 

 

Clasificarea tipurilor de cunoștinţe 

 

Cunoașterea reprezintă un concept care atrage, de regulă, numeroase discuţii și 

controverse. Informaţia este formată din date organizate, în timp ce cunoașterea este 

abilitatea de a utiliza informaţia în mod efectiv, acordându-I sensul de “structuri 

cognitive care ghidează acţiunea”. A ști înseamnă a putea, cunoașterea reprezintă 

astfel o experienţă trăită și simţită, utilizarea căreia poate conduce spre rezultate 

repetate. 
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Pentru a le putea înţelege, cunoașterea este clasificată în mai multe tipuri distincte. 

Astfel, cunoașterea poate fi: (1) tacită sau explicită; (2) factuală sau inferentă. Vom 

încerca în cele ce urmează să definim fiecare dintre aceste tipuri de cunoștinţe, în mod 

separat. 

 

Cunoașterea factuală își trage denumirea de la faptul că rezultă în urma unei 

observări directe, contemplative. Ea nu este eliberată cu totul de anumite incertitudini 

ori contradicţii, erori de observare sau interpretări care pot surveni ca urmare a unor 

iluzii optice sau ale imaginaţiei celui care observă. 

 

Cunoașterea inferentă este bazată pe raţionalizarea faptelor sau pe studierea altor 

cunoștinţe asimilate anterior, un exemplu în acest sens fiind teoriile. 

Asemenea cunoaștere poate fi sau nu verificată prin observare ori testare. De 

exemplu, toate cunoștinţele noastre cu privire la atomi sunt de natură inferenţială. 

Distincţia existentă între cunoașterea factuală și inferenţială a fost pe larg dezvoltată 

de semantică. 

 

Cunoașterea tacită - cunoștinţe greu de formalizat; cunoștinţe intuitive, percepţii, 

opinii, acestea constituind circa 80% din toate cunoștinţele unei anumite societăţii. 

Aceste cunoștinţe rămân depozitate la nivelul membrilor individuali ai companiilor 

voastre, chiar șl în cazul în care colaboratorii companiei decid să plece din firmă sau 

organizaţie. 

 

Dintre autorii recunoscuţi ai teoriei cunoașterii, Polanyi face o distincţie clară între 

cunoașterea tacită sau codificată și cea explicită sau formalizată, comparând 

cunoașterea tacită cu mersul pe bicicletă – un efort care nu poate fi descris, ci mai 

degrabă practicat, iar cunoașterea formalizată în texte – codificată prin interpretări 

asupra realităţii. În lucrarea sa fundamentală, intitulată “The Tacit Dimension”, el 

scrie că orice încercare de a sistematiza cunoașterea trebuie să pornească de la faptul 

că “noi putem cunoaște mai mult decât putem exprima”, numind acest fenomen – 

etapa pre-logică de înţelegere a cunoașterii tacite. 
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Cunoașterea explicită – cunoștinţe conţinute în rapoarte, scrisori, comunicări, adică 

cunoștinţe care pot fi documentate, ilustrate sub forma unor diverse documente. Circa 

20% din cunoștinţele unei anumite firme pot fi formalizate. 

Există și alţi autori care afirmă că ceea ce se codifică este informaţia, iar cunoașterea 

este posedată de către agenţi – cunoscători. Este un fapt cunoscut că organizaţiile mari 

cunosc o grămadă de lucruri, dar adeseori nici măcar nu au habar de ceea ce cunosc.  

 

Necesitatea elaborării unor tehnici eficiente de capturare, codificare, dezvoltare și 

asimilare de cunoștinţe rezidă în faptul aparent arhicunoscut că: 

 

• oamenii deţin cunoștinţe, dar pe care nu le distribuie în mediul lor; 

• noi nu cunoaștem ceea ce știm; 

• noi nu știm, cine cu ce se ocupă; 

• are loc o irosire imensă de experienţe pozitive; 

• putem observa un potenţial și rezerve majore pentru luarea unor decizii optime. 

 

Procesul de obţinere a cunoștinţelor subînţelege existenţa unor surse de informare și 

alte surse, din care, în corespundere cu anumite metodologii sau tehnologii, pot obţine 

date “crude”, alegându-le și asamblându-le după anumite criterii stabilite. Unele 

dintre aceste criterii, propuse de Hedlund (1994), sunt expuse mai jos. 
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Volumul cunoștinţelor tacite (cunoștinţele pe care individul nu le percepe ori le 

percepe, dar nu le poate exprima) este întotdeauna mult mai divers decât volumul 

cunoștinţelor explicite. Dar chiar și atunci când un individ își notează anumite 

informaţii sub forma unor notiţe personale, ele pot să nu reprezinte o valoare utilă 

pentru altcineva dacă acesta nu are acces la experienţa din care derivă cunoștinţele 

relative. Este evident că extragerea și formalizarea cunoștinţelor sub forma unor 

documente este o soluţie mai potrivită pentru facilitarea unui circuit de cunoștinţe.  
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6. Actiuni de transfer de cunostinte 

 

Managementul Cunoştinţelor cuprinde identificarea şi localizarea valorilor 

intelectuale într-o anumită organizaţie, generarea de cunoştinţe noi cu scopul reliefării 

avantajelor competitive, accesarea integrală a informaţiei corporative, diseminarea de 

practici pozitive şi accesul la tehnologii de codificare şi utilizare a informaţiei.  

 

Activităţile specifice managementului cunoaşterii sunt:  

 

- Cunoaşterea clienţilor  

- Cunoaşterea proceselor  

- Cunoaşterea umană  

- Memoria organizaţiei  

- Valoarea cunoştinţei  

 

Abordarea tradiţională este să măsori patru categorii de capital intelectual:  

 

• capitalul uman (know how-ul, nivelul de abilităţi şi deprinderi sau experienţă);  

• capitalul clienţilor (numărul şi tipurile de clienţi, valoarea afacerilor);  

• capitalul structurat (baze de date, procese, infrastructură)  

• capitalul intelectual (valoarea imaginii, design-ul, copyright-ul, indicatori de capital 

necesare pentru a stabili obiective de management şi crea valori intangibile noi).  

 

Organizaţiile bazate pe cunoaștere pun în evidenţă nu doar o nouă grilă de priorităţi 

strategice, ele promovează, de fapt, o viziune cu totul diferită cu privire la modul de a 

concepe şi a practica managementul. Caracterul discret şi acumulativ al tehnicilor de 

producere şi achiziţionare a cunoaşterii solicită renunţarea la un control dirijat din 

exterior (exogen) şi adoptarea unui stil managerial participativ (endogen) la toate 

etapele sale distincte: inovarea, comunicarea şi învăţarea cunoaşterii.  

 

Printre cele mai evidente instrumente de capacitare a unei organizaţii în domeniul 

managementului cunoaşterii vom menţiona următoarele direcţii:  
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1. Desfiinţarea barierelor formale si a atmosferei competitive.  

2. Crearea unei culturi de difuzare/diseminare a cunoaşterii din vârful organizaţiei, de 

egalitate a şanselor şi respect pentru colegi, încredere în forţa sinergiilor individuale.  

3. Lărgirea ariei de cunoaştere a oamenilor in afara propriului domeniu.  

4. Încurajarea învăţării si a asumării de riscuri individuale, dar şi susţinerea celor care 

eşuează în încercări.  

5. Capturarea, păstrarea si multiplicarea cunoaşterii competitive;  

6. Măsurarea proceselor de creare a cunoaşterii  

7. Crearea de cariere bazate pe managementul cunoașterii  

8. Crearea de micro-medii pentru transferul tacit de cunoaştere.  

 

Ciclul creării de cunoştinţe noi  

 

Fiecare organizaţie deţine o diversitate de cunoştinţe (experienţa individuală a 

angajaţilor, practici, metodologii, documentaţii etc.) care pot contribui semnificativ la 

succesul companiei dacă sunt exploatate în mod eficient. Programele de consultanţă 

facilitează descoperirea, codificarea, depozitarea, amplificarea şi distribuţia 

cunoaşterii în cadrul organizaţiei.  

Organizaţiile care doresc să devină mai competitive sunt obligate să implementeze 

soluţii adecvate în gestionarea cunoştinţelor de care dispun. Aceste soluţii pot fi legate 

de baze integrate de date, care să permită utilizatorilor săi să acceseze, să caute, să 

raporteze, să colaboreze, să analizeze,să monitorizeze şi să evalueze atât conţinutul 

structurat (explicit), cât şi pe cel ne-structurat (implicit) al activităţilor organizaţiei.  

 

Pentru a asigura un management eficient al ciclului de activităţi, organizaţiile trebuie 

să planifice acest efort de-a lungul câtorva etape logice:  

• Managementul procesului de business vizează întregul ciclu de activităţi al unei 

companii.  

• Managementul datelor este al doilea aspect al acestei soluţii comprehensive. 

Organizaţiile au nevoie de a consolida, a organiza şi a clasifica importante volume de 

date, transformându-le in informaţie validă, consistentă şi actualizată.  
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• Managementul cunoaşterii şi tehnologiile de integrare a informaţiei sunt esenţiale 

pentru gestionarea informaţiei structurate şi nestructurate, prin al cărei intermediu pot 

fi identificate practicile pozitive, expertiza şi informaţia.  

• Managementul meta-datelor reprezintă elementul final al strategiei.  

 

Există trei abordări generale asupra acestui management:  

 

Mecanicist: Ipotezele acestei abordări ţin de prevalarea tehnologiilor și resurselor 

pentru a face mai mult la aceeași calitate. Susţinătorii acestei abordări pun accentul pe 

utilizarea tehnologiilor de reţea, baze de date și căutare pe internet.  

 

Culturologic/comportamentalist. Susţinătorii acestei abordări au tendinţa de a 

observa rădăcini adânci în procesul de schimbare a instrumentelor de management.  

 

Sistematic. Această abordare reţine încrederea tradiţională în analiza raţională, 

afirmând că problemele de management pot fi soluţionate printr-o nouă viziune 

asupra cunoașterii.  

 

Întemeierea pe cunoaștere face ca în acţiunile unei organizaţii să fie prezente și 

active noi mize strategice specifice, care o determină: 

• să-și reprezinte integrator și transparent acumulările de cunoaștere explicită și 

implicită existente la nivel individual, de grup sau pe suporturi artificiale; 

• să-și extindă continuu baza de cunoștinţe prin stimularea proceselor de învăţare și 

inovare organizaţională și prin capitalizarea rezultatelor acestora; 

• să-și dezvolte capacitatea de a transforma inteligent și oportun cunoașterea 

disponibilă în acţiuni de succes; 

• să conștientizeze și să gestioneze propria ignoranţă (Zack, 1999). 
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Unul dintre autorii cunoscuţi ai managementului cunoștinţelor, Karl-Erik Sveibe, 

afirmă: “Cunoașterea partajată este cunoaștere multiplicata în care se produce valoare 

adăugată”. Crearea de valoare este determinata de transferul explicit sau tacit de 

informaţie intre indivizi si de conversia de cunoaștere de la un tip la altul. Deoarece 

cunoașterea nu poate fi condusă, strategia caută sa facă posibile activităţi si nu să 

comande sau controleze activităţi.  

Există, cel puţin, șase tipuri de transfer de cunoaștere care se prezintă astfel:  

1. Transfer de cunoștinţe în cadrul structurii externe. Scopul acestui tip de 

accelerare a schimburilor de cunoștinţe este de a spori calitatea cooperării între clienţi, 

furnizori si alţi parteneri astfel încât ei să-și mărească competenta. Printre activităţile 

care sunt incluse, de regulă, în cadrul acestui tip de transfer sunt: crearea 

parteneriatelor si alianţelor corporative, îmbunătăţirea imaginii organizaţiei, 

îmbunătăţirea calităţii ofertei, organizarea de seminare – produs si de programe de 

formare a utilizatorilor.  

2. Transfer de cunoștinţe de la indivizi la structura externă. Acest tip de 

cunoaștere este utilizat pentru cultivarea cererii printre clienţii unei organizaţii 

anumite, îmbunătăţindu-se competenta clienţilor, furnizorilor si a altor parteneri. În 

cadrul acestui transfer, angajaţii îi ajută pe clienţi să înveţe totul despre produse, se 

realizează rotaţia profesioniștilor in contact cu clienţii, se ţin seminare – produs și, în 

sfârșit, are loc educarea clienţilor.  

3. Transfer de cunoștinţe de la structura externă la indivizi. Acest tip de 

cunoaștere presupune creșterea gradului de profesionalism al propriilor angajaţi 

pentru a consolida standardele de performanţă la care sunt prestate anumite servicii. 

Printre activităţile menţionate în acest tip de cunoaștere menţionăm: crearea si 



40 

 

menţinerea relaţiilor bune între angajaţii unei organizaţiei si a celor din afara 

organizaţiei  

4. Transfer de cunoștinţe între indivizi. În orice organizaţie există decalaje 

semnificative de cunoaștere obiectiv stratificate, datorate distribuţiei inegale a 

autorităţii și competenţelor. Pentru a depăși factorii care pot diminua calitatea 

comunicării și contribuţiilor individuale, managementul cunoașterii este aplicat, în 

acest caz, pentru a facilita transferul de competenţe între membrii organizaţiei, 

stimulând o cultură a încrederii, lucrul în echipă, încurajând rotaţia cadrelor și jocul 

pe roluri.  

5. Transfer de cunoștinţe de la indivizi la structura internă. Acest transfer de 

cunoaștere poate ajuta la transformarea informaţiilor și deprinderilor individuale în 

recomandări de schimbare / modificare a sistemului existent, identificându-se 

instrumentele și procesul prin care instituţiile pot fi modernizate. Aplicarea de noi 

tehnologii, sisteme tehnologice și informaţionale, ajustate la specificul unei 

organizaţii implică și importante eforturi de asimilare individuală.  

6. Transfer de cunoștinţe de la structura internă la indivizi: În acest caz specific, 

indivizii unei organizaţii sunt asistaţi să-și sporească competenţa profesională prin 

diverse forme de învăţare activă, simulări de situaţii de risc, crearea de reţele conexe 

de comunicare interactivă, învăţarea la distanţă și e-learning etc.  

Fiecare dintre aceste transferuri de cunoștinţe pot exista în orice tip de organizaţie, dar 

numai în foarte rare cazuri, aceste tipuri de transfer sunt coordonate mulţumitor sub 

forma unei strategii coerente care să elimine contradicţiile. Astfel, ajungem la 

concluzia că investiţiile efectuate în vederea instalării unor sisteme informative super-

moderne pot fi pe deplin inutile dacă climatul intern al organizaţiei tolerează 

competiţia neloială între angajaţi sau dacă această competiţie nu servește unei culturi 

interne de ajutor mutual și de partajare a cunoștinţelor.  

Dar ce reprezintă inovația? Care sunt elementele definitorii pentru a decide asupra 

asimilării sau nu a unor practici în “cotidianul” funcțional al unei organizații? Câteva 

dintre aceste elemente sunt reprezentate mai jos sub forma unei matrici. 
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Lipsa de standarde si absența unei taxonomii reduce valoarea sistemelor de 

documentaţie, iar bazele de date create nu pot îmbunătăţi capacitatea angajaţilor dacă 

acestea nu vor fi interactive. Examinând elementele necesare pentru consolidarea unei 

societăţi întemeiate pe cunoaștere, dar și a modului în care o societate distribuie și 

utilizează cunoașterea în susţinerea creșterii economice, am identificat o serie de 

factori care au determinat succesul unor societăţi comparativ cu altele care au eșuat.  

 

Printre acești factori vom numi, în primul rând: 

• Capitalul uman – cea mai importantă parte a cunoașterii, prescriptive sau afirmative 

și care solicită investiţii masive în capacitatea de asimilare. 
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În ţările în care cunoașterea nu este înrădăcinată prin intermediul unor sisteme stabile 

de educaţie școlară și universitară, cunoașterea poate fi doar importată prin purtători 

de cunoaștere străini care posedă acest capital. Multe dintre ţările sărace au instituţii 

admirabile de educaţie publică, dar absolvenţii acestora trebuie să emigreze ca urmare 

a faptului că politicile statului nu sunt suficient de flexibile și vizionare pentru a-i 

integra în cadrul economiei naţionale. De aceea guvernele au un rol esenţial în 

stabilirea politicilor de cristalizare a cunoașterii naţionale pentru că, simultan cu 

investiţiile în imobile, cunoașterea nu poate să se bazeze numai pe regulile economiei 

de piaţă, respectiv, guvernele trebuie să investească masiv în infrastructura difuzării 

cunoștinţelor noi și creării condiţiilor necesare pentru crearea și transferul acestora, 

asigurând o reproducție satisfăcătoare a infrastructurii cunoașterii. 

 

• Capitalul fizic – tehnologia este cunoaștere, pentru că nici un musician nu ar putea 

interpreta la pian în absenţa acestuia, din acest motiv echipamentul de vârf și 

cunoașterea sunt,de regulă, complementare, iar dacă acest gen de echipament este 

prea costisitor pentru o societate, este foarte dificil ca acolo să existe teren pentru 

obţinerea de cunoaștere. Nu putem să nu menţionăm aici și calitatea instituţiilor care 

stabilesc regulile de joc în achiziţionarea sau nu a unor echipamente pentru ţările lor. 

Se zice că o ţară foarte săracă nu are motive să solicite burse pentru materiile pe care 

nu le poate dezvolta ulterior din lipsă de bani pentru a achiziţiona echipament pentru 

ele. 

 

• Politici ineficiente – felul în care funcţionează instituţiile afectează economia și 

starea de spirit a naţiunilor, devenind prin forţa lucrurilor un obstacol în calea 

cunoașterii. Guvernele trebuie să investească permanent în infrastructura cunoașterii 

(biblioteci, reţele de comunicare, centre de politici publice), asigurând condiţii 

necesare pentru transferul și generarea de cunoaștere. Difuzarea cunoașterii solicit 

doar cererea de a învăţa, de a urma sau de a imita. Prăpastia între ţările sărace și 

bogate este explicabilă de altfel prin lipsa unor instituţii adecvate, în plus faţă de 

accesul la cunoaștere și instruire. 

 

• Cunoaștere și competenţă – în plus faţă de capitalul uman (construit prin educaţie), 

competenţa, sau “know how”-ul necesar pentru aplicarea unei tehnici este esenţial 

pentru o societate întemeiată pe  cunoaștere și transferurile de tehnologie. Competenţa 



43 

 

permite ulterior specializări în cunoaștere. Există evident și problema costurilor de 

acces (din perspectiva unui individ) spre cunoaștere. Factorul cultural joacă și el un 

rol foarte important. Astfel, mulţi își explică revirimentul Japoniei după revoluţia 

Meiji ca un moment crucial care a infuzat societatea japoneză cu setea de a asimila, 

imita și a produce tehnologie, lucru care nu s-a întâmplat în China, în aceeași 

perioadă. Alţi factori ţin de existenţa unui regim politic liberal, în care existenţa 

libertăţilor individuale nu este îngrădită, iar guvernele sunt responsabile și deschise 

spre comunicarea cu societatea și comunitatea internaţională. 

  



44 

 

Bibliografia 

 

Băloiu, L.M., Managementul inovaţiei, Ed. Eficient, 1995 

Bobancu, Ş., Cozma, R., Lixăndroiu, D., Fişoreanu, V., Tehnici de creativitate, Ed. Lux 

Libris, 1998 

Boboc, I., Opţiunea pentru strategii inovative în managementul strategic al organizaţiilor 
publice, nonprofit şi politice din România. În: Calitatea vieţii, XX, nr. 1–2, 2009 

Bruijn, P.J.M., Lagendijk, A., Regional innovation systems in the Lisbon strategy. In: 

European Planning Studies, 13(8), 2005, p. 1153-1172 
Brunaker, S., Kurvinen, J., Intrapreneurship, local initiatives in organizational change 

processes. In: Leadership & Organization Development Journal Vol. 27 No. 2, 2006, Emerald 

Group Publishing Limited 
Coşniţă, D.,  Analiza competitivităţii clusterelor din România, Clustero.eu, Noiembrie 2013 

Dan, M.C., Clusterele inovative: o soluţie pentru dezvoltarea economică a României. In: 

Economie teoretică şi aplicată, Volumul XIX (2012), No. 9(574) 

Drucker, P., Management, Task, Responsabilities, Practices. 1973, 1974, 
www.alliedpublishers.com 

Drucker, P. – Inovaţia şi sistemul antreprenorial, Ed. Enciclopedică Bucureşti, 1993 

Gartig, O., Noţiuni de proprietate intelectuală, Ed. Lux Libris Braşov, 1997 
Hall, B.H., Lerner, J., The Financing of R&D and Innovation. In: NBER Working Paper No. 

15325, September 2009 

Iancu, Ş., Organizaţia economică modernă şi cultura consacrată creşterii eficienţei 

cunoaşterii. În: NOEMA Vol. VII, 2008 
Ionescu Muscel Ianculescu, M., Buliga, M.M., Tehnologia cercetării applicative de produs. 

Metode ştiinţifice folosite în designul industrial al bunurilor de consum, Ed. Tehnică, 

Bucureşti, 1981 
Kolk, M., Kyte, Ph., van Oene, F., Jacobs, J., Innovation: measuring it to manage it, Arthur 

D. Little, Prism 2012 

Matei, A., Inovaţia socială – o hartă tematică. In: Revista Inovația Socială nr.2/ 2009 (iulie-
decembrie)  

Moraru, C., Rusei, A., Incubatoarele de afaceri – mediu favorabil pentru dezvoltarea 

întreprinderilor mici şi mijlocii. In: Economie teoretică şi aplicată, Volumul XIX (2012), No. 

5(570) 
Peters, T., Cercul inovaţiei, drumurile bătătorite nu duc spre succes, Ed. Publica, 2010 

Popescu, G., Psihologia creativităţii. Ed. Editura Fundaţiei România de Mâine,2007 

Popescu, M., Managementul proceselor de cercetare-dezvoltare, Editura Universităţii 
Transilvania din Braşov, 2001 

Popescu, M., Managementul inovării, Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 2016 

Rânea, C., Filipoiu, I.D., Hadăr, A., Marin, A., Badea, C.., Bazele managementului inovării și 
transferului tehnologic, Comunitate virtuală interuniversitară, Bucureşti, 2012 

Săvescu, D., Modalităţi de creştere economică prin inovare şi transfer tehnologic, Teză de 

abilitare. Universitatea Transilvania din Braşov, 2015, http://www.unitbv.ro/Portals 

Stănescu, S., Abordarea conceptuală a inovaţiei în contextul relansării strategiei de la 
Lisabona. In: Calitatea vieţii, XX, nr. 1–2, 2009 

Tanţău, A.D. (coordonator), Ghid de bună practică pentru clustere şi reţele de firme. Print 

Group, Bucureşti 2011 
Tripon, A., Managementul inovării, https://ro.scribd.com/doc/51872208/Managementul-

inovarii 

Zamfir, C, Contextul social, sociologia şi tematica inovaţiei sociale. În: Calitatea vieţii, Anul 

XX, nr.1-2, 2009 


