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1. Generalităţi privind creativitatea  

 

 

Webster, defineşte inovarea drept “abilitate de a aduce ceva nou în existenţă”. Alţii consideră 

că inovarea este un proces uman conducând la un rezultat nou, util (rezolvă o problemă existentă 

şi satisface o nevoie) şi inteligibil (poate fi reprodus).  

 

O foarte utilă definiţie a inovării provine din literatura recentă asupra psihologiei sociale. După 

Amabile, un produs sau o reacţie vor fi judecate ca fiind inovative până la limita în care sunt noi 

şi compatibile, utile, corecte sau valabile scopului vizat, iar scopul fiind, mai degrabă, euristic, 

decât unul algoritmic.  

 

Dar care sunt caracteristicile persoanelor creative? Poate fi oricine inovativ?  

S-au făcut multe consideraţii în legătură cu lista de trăsături ale persoanei creative. După o, 

aproape exhaustivă, revizie a literaturii de specialitate, Roe propune următoarea listă cu trăsături 

ale persoanei creative:  

 

- deschidere către experiment,  

- atenţie – văzând lucruri în moduri neuzuale,  

- curiozitate,  

- acceptare şi reconciliere între opoziţii aparente,  

- toleranţa ambiguităţii,  

- independenţa judecăţii, minţii şi a acţiunii,  

- nevoia şi asumarea autonomiei,  

- auto-încredere, 

- nu este subiectul standardelor şi controlului de grup,  

- voinţa riscului calculat,  

- perseverenţă.  

 

La această listă, Raudsepp mai adaugă următoarele trăsături:  

- sensibilitate faţă de probleme,  

- fluenţă – abilitate de a genera un mare număr de idei,  
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- flexibilitate,  

- originalitate,  

- empatie sentimentală,  

- deschidere către fenomenele subconştientului,  

- motivare,  

- libertate faţă de teama eşecului,  

- abilitate la concentrare,  

- gândire în imagini,  

- selectivitate.  

 

Unul din factorii care are o influenţă majoră asupra procesului inovării este omul.  

Creativitatea este un atribut al omului, care trebuie să ştie să se abată de la „căile bătătorite”. Un 

individ creativ trebuie să fie capabil să identifice problemele ce aşteaptă a fi rezolvate, să vină cu 

idei care să ajute la rezolvarea lor şi apoi să le rezolve efectiv.  

 

Creativitatea este abilitatea de a crea lucruri. Mulți oameni se consideră ”raționali”, ”logici” sau 

”practici” și cred că doar artiștii trebuie să fie creativi. Au fost Einstein sau Steve Jobs artiști? 

Cel mai probabil nu. Au, fost, în schimb, doi dintre cei mai creativi oameni din domeniile lor. 

Pentru că asta înseamnă creativitate: să iei o problemă sau o provocare și să o privești dintr-

un unghi nou, diferit. Să găsești noi modalități de a face un lucru, noi perspective, noi 

paradigme. 

Un exemplu simpatic de creativitate care a dus la creșterea unei afaceri: pepenii pătrați. În 

loc să rămână la ideea veche de milenii că pepenii trebuie să fie rotunzi (și să ocupe mult spațiu 

în lăzile în care erau transportați), niște fermieri japonezi s-au gândit să-i pună, cât erau încă 

mici, în niște recipiente pătrate din sticlă. Au rezultat pepeni pătrați, care ocupă mai puțin spațiu 

la transport și, deci, economisesc combustibil. 

 

Indiferent de modul de abordare şi de teoria privind actul de creaţie, pentru creativitatea tehnică 

pot fi considerate ca definitorii următoarele elemente:  

 originalitatea, ingeniozitatea, gradul de noutate, raritatea sau unicitatea produsului 

creaţiei;  

https://www.treehugger.com/green-food/a-picture-is-worthsquare-watermelons.html
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 utilitatea teoretică şi ştiinţifică a produsului creaţiei;  

 însemnătatea economică, socială, tehnică concretizată prin utilitatea practică 

productivitatea, utilitatea socială, eficienţa economică a produsului creaţiei.  

 

Creativitatea tehnică are următoarele două funcţii distincte:  

 funcţia productivă, are rolul de producere a ideilor şi a produselor scientointensive;  

 funcţia educativă, care are rolul de instruire creativă şi prin care se formează diferite 

categorii de personal (de concepţie, iniţiatori de activităţi, proiectanţi, programatori, 

organizatori, cercetători), în general, anticipatori ai unor activităţi generatoare de progres 

tehnic şi social, creatori.  

 

În cazul creativităţii tehnice şi comparativ cu alte domenii de creativitate, procesul creativ se 

poate considera încheiat doar după formularea clară şi verificarea practică a ideilor şi a 

concordanţei cu nevoia care a declanşat procesul, deci după ce are loc validarea produsului 

creaţiei. Prin urmare, finalizarea procesului creativ tehnic presupune următoarele:  

 

 un timp total apreciabil de realizare a noului produs;  

 cheltuieli ridicate pentru verificarea şi experimentarea practică a ideii;  

 necesitatea derulării altor acte de creaţie menite să modifice şi să adapteze ideea originală 

la condiţiile concrete oferite de domeniul de aplicaţie;  

 un timp ridicat pentru finisarea ideii şi transformarea acesteia în idee fezabilă.  

 

Fluenţa reprezinta dimensiunea cantitativa a creativitatii, ilustrand capacitatea persoanei de a 

realiza un numar de asocieri mentale distincte intr-o unitate de timp. Fluenta se refera la bogatia 

si fluxul de cuvinte, idei, imagini, asocieri.  

Flexibilitatea reprezinta un aspect calitativ al creativitatii, reflectand capacitatea gandirii de a 

trece cu usurinta de la o directie a gandirii la alta, de a corobora raspunsuri care se incadreaza in 

categorii diferite. Sub aspect procesual este implicata gandirea divergenta.  

Originalitatea reprezinta tot o dimensiune calitativa a creativitatii si desemneaza capacitatea 

persoanei de a realiza asocieri indepartate surprinzatoare. Originalitatea se poate evalua in doua 
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modalitati: subiectiv (prin apelul a 2-4 evaluatori cu experienta in domeniu) si statistic (pe 

principiul raritatii statistice).  

Sensibilitatea faţă de probleme constituie aptitudinea creativa care desemneaza capacitatea 

persoanei de a surprinde disfunctii, incoerente, oportunitati de innoire acolo unde situatia pare 

fireasca majoritatii. Persoanele cu o buna sensibilitate fata de probleme observa usor cele mai 

mici greseli, perturbari, inadvertente structurale sau contradictii. Se apreciaza performanta dupa 

numarul de probleme creative sesizate, probleme care solicita gandirea divergenta.  

Elaborarea este o aptitudine intelectuala creativa care desemneaza capacitatea persoanei de a 

conferi cat mai multe detalii unei idei noi. Elaborarea reprezinta in esenta calea de la idee 

(accesibila doar persoanei care a imaginat-o) la materializarea ei in imagini grafice, sonore, 

cuvinte, etc. (accesibile si altora) sau obiecte concrete (modele, machete, prototipuri). Este o 

aptitudine esentiala implicata in orice activitate de conceptie, de conducere, in general de 

anticipare. Elaborarea este cu atat mai performanta cu cat elementele descriptive sunt mai 

variate, mai reprezentative si cu redundanta mai mica. 

 

În mod evident cunoașterea este interconentată cu creativitatea prin intermediul actului creației, 

respectiv a creaticii. Creatica reprezintă ştiinţa care fundamentează activitatea de creaţie, așa 

după cum creativitatea desemnează potențialul uman evidențiat în actul creației, respectiv 

puterea creației. Practic, creativitatea se referă la producerea de idei noi şi găsirea unor soluții 

utile la problemele date, în orice domeniu al activităţii umane. Gândirea creativă are la bază în 

principal raţionamentul divergent, dar şi pe cel convergent.  

 

Ca trăsătură cognitivă, gândirea divergentă este esenţială pentru noutatea produselor creative, 

motiv pentru care a fost desemnată cea mai importantă componentă a creativităţii. În societatea 

cunoașterii, creativitatea va fi fost abordată din perspective multiple, cu conotații tehnologice, 

economice și sociale, cu efecte până la nivelul politicilor elaborate în domenii socio-economice 

variate.  

În acest sens, ea poate fi abordată nu din puncte de vedere antropologic, psihologic sau 

epistemologic, ci efectele sale sunt vizibile în societate atât în planurile delimitate economic, 

tehnologic, educațional, cultural și social. La un moment dat au fost definite trei tipuri de 

creativitate, și anume: creativitatea artistică sau culturală, creativitatea tehnologică (evidențiată în 
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inovare) și creativitatea economică (în antreprenoriat). Dar creativitatea și-a găsit aplicații 

diverse în procesele de inovare sau de inventică în: tehnologie, management, educație, arte ș.a. 

Creativitatea poate fi organizată la orice nivel - individual, organizațional, industrial, național și 

regional. Se consideră că la nivel individual creativitatea este influențată de o serie de factori 

intrinseci (interni) de natură gnoseologică, psihologică şi educaţională, precum și de factori 

externi, care de obicei sunt de ordin tehnico – organizatoric sau psihosocial. Acești factori pot 

acționa atât ca determinanți motori ai actului de creație (prin gândire creativă, expertiză, 

motivație), dar într-o anume măsură sau într-un context dat pot împiedica sau îngreuna realizarea 

unei acţiuni creatoare. Spre exemplu, într-un act creator cunoștințele în sine nu garantează 

rezolvarea optimă a problemelor prin găsirea soluțiilor, dar lipsa de cunoștințe poate afecta atât 

modul de formulare a ideilor, cât și calitatea ideilor. 
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2. Sursele potentiale ale inovării  

 

În ceea ce priveşte sursele inovării, Peter Drucker afirmă că există o multitudine de surse de 

inovare, atât interne cât şi externe firmei, în număr de şapte.  

 

Ca surse interne de inovare ale firmei sau industriei, sunt enumerate patru: “neprevăzutul – 

succesul neprevăzut, eșecul neprevăzut, evenimentul neașteptat din exterior; incongruența – 

dintre realitate așa cum este de fapt și realitate așa cum pretinde că este sau așa cum ar trebui să 

fie; inovația bazată pe necesitatea procesului; schimbările din structura industriei sau din 

structura pieței care iau pe toată lumea pe neașteptate”.  

 

Celelalte trei, sursele externe de inovare ale firmei, sunt: „demografice (schimbări de populație); 

schimbări de receptivitate, dispoziții, înțelegere; cunoștințe noi, atât științifice cât și neștiințifice” 

(Drucker, 1993). 

 

Și conform lui Eric von Hippel (1988), sursele inovării variază foarte mult: în unele domenii, 

utilizatorii sunt sursa majorității inovațiilor; în altele, furnizorii de componente și materii prime 

sunt sursa inovațiilor; în altele, producătorii înșiși sunt sursa acestora. 

 

Joel Broustail şi Frederic Frery (1993) au enumerat şi ei surse ale inovării, reluând unele şi 

adăugând altele noi: clienţii şi furnizorii, transferul tehnologic de la un sector industrial la altul 

sau între ramuri diferite ale aceluiaşi sector şi cererile pieţei. Importante sunt, ca surse şi metode 

de colectare a informaţiilor şi ideilor inovative, concurenţii, personalul firmei, partenerii de 

afaceri, informaţiile provenite din departamentul de marketing etc. 

 

Dintre autorii români în domeniu, Liviu Mihail Băloiu (1995) enumeră factorii principali care 

determină o companie, la un moment dat, să își diversifice producția și mai ales să promoveze 

noul: nevoia de a dezvolta sau măcar păstra poziția ocupată de companie pe piață; cererea pieții 

de a-și diversifica producția; obligativitatea de a se alinia la normative impuse de guvern (în 

special de mediu), legislație, cerințe sociale; nevoia de a face față unei scăderi a ofertei sau 

scumpiri a materiilor prime (în primul rând scumpirea energiei). 
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Şi autorul român menţionat face distincţia între factorii interni și externi care determină 

compania să se angajeze într-o activitate de inovare. Între cei interni, pe primul loc se situează 

serviciul R&D (cercetare-dezvoltare) care vine adesea cu propuneri de îmbunătățire atât în 

domeniul produselor cât și al procedeelor de fabricație. Al doilea element îl reprezintă 

departamentul de marketing, care în companiile ce produc bunuri de consum poate chiar să se 

situeze pe primul loc.  

 

Factorii externi care pot determina schimbarea sunt cei de tip concurențial, sugestii sau chiar 

cereri din partea beneficiarilor sau schimbări de ofertă din partea furnizorilor, evoluția firmelor 

concurente, facilităţi oferite de guvern în schimbul producerii unei anumite categorii de produse 

sau din contră penalizări în cazul producerii altor categorii. În cazul industriilor ce folosesc 

descoperirile științifice de ultim moment, cum ar fi electronica sau informatica, apariția unor noi 

descoperiri științifice este un factor stimulativ de cea mai mare importanță, ceea ce și explică de 

ce companiile din aceste domenii finanțează foarte mult cercetarea fundamentală. 

 

O temă conexă celei legate de sursele inovării, din literatura recentă despre inovarea din cadrul 

firmelor, derivă din întrebarea dacă și în ce măsură firmele care inovează o dată au o 

probabilitate mai mare de a inova din nou în perioadele următoare, fenomen numit ”persistența 

inovării”. Clausen at al. (2011) considera că strategiile de inovare ale firmelor sunt un factor 

important al probabilității firmelor de a inova în mod repetat. Autorii identifică cinci strategii de 

inovare: ad hoc, bazată pe furnizor, determinată de piață, C&D intensivă și bazată pe știință.  Ei 

au observant că firmele care folosesc strategiile “determinate de piață”, “C&D intensivă” și 

“bazată pe știință” au o probabilitate mai mare de  a fi inovatori persistenți. 

 

2.1  Piaţa ca sursă de dezvoltare a inovării (Market-Pull innovation)  

 

„Market pull” („piaţa care trage”), care deşi recunoaşte rolul central al cercetării ca sursă de 

cunoaştere pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea produselor şi proceselor, nu o consideră suficientă 

pentru succesul inovării, şi recunoaşte deopotrivă importanţa factorilor organizatorici – 
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realizarea tehnologică fiind considerată o condiţie necesară a inovării. Acest model presupune că 

inovaţiile derivă dintr-o cerinţă dictată de piaţă, aceasta influenţând direcţia şi rata dezvoltării 

tehnologice, iar cercetarea-dezvoltarea are doar un rol reactiv în procesul inovaţional, care este 

orientat spre satisfacerea exigenţelor consumatorilor:  

 

Cerinţele pieţei → Marketing → C-D → Producţie → Vânzări 

 

Clienţii pot defini noi nevoi şi cereri. Concurenţii firmei iniţiază noi produse de succes. 

 

În acest sens orice companie inovativă foloseşte toate canale de informare posibile, ca de 

exemplu:  

- Distribuţia: date de la clienţi, supravegherea concurenţei.  

- Marketing: cercetări periodice de piaţă.  

- Management: vizitarea târgurilor, participarea la congrese şi conferinţe.  

- Producţie: creşterea performanţelor.  

- Partenerii de afaceri: propunere de noi idei.  

 

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. 

 

Mai degrabă, aşa cum susţin mulţi cercetători, dezvoltarea economică şi industrială de succes 

este strâns legată de capacitatea unei naţiuni de a dobândi, absorbi şi difuza tehnologiile 

moderne. În timp ce în economiile dezvoltate, sistemul de inovare are rolul de a menţine sau 

îmbunătăţi un nivel deja stabilit de competitivitate şi creştere economică, ţările în curs de 

dezvoltare se confruntă cu sarcina de a le ajunge din urma (“catching-up”), de a atinge un nivel 

de convergenţă cu economiile dezvoltate. 
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Întreprinderile inovează ca urmare a cererii existentă pe piaţă şi, în principiu, procesul 

inovaţional debutează cu revederea şi combinarea tuturor informaţiilor şi cunoştinţelor existente, 

ceea ce presupune, inclusiv, apelarea la experienţa utilizatorilor de inovaţii şi folosirea acesteia 

ca sursă importantă de inovare. Deschiderea la noi idei şi soluţii este esenţială în inovare, în 

special în stadiile incipiente ale procesului, permiţând adoptarea de decizii prin combinarea de 

idei, cunoştinţe şi aptitudini, iar combinarea lor în diferite moduri conduce la inovaţii mai 

complexe. 

 

De altfel, desfăşurarea procesului inovaţional depinde esenţialmente de condiţiile externe; 

activităţile de proiectare de noi tehnologii sunt o rezultantă a interacţiunii cu clienţii, furnizării, 

competitorii şi cu diferite alte organizaţii publice şi private. Aceasta explică de ce clusterele, 

competiţia şi legăturile cu alte întreprinderi sunt atât de importante pentru procesul dezvoltării 

tehnologice. În acest cadru, inovarea privită ca sistem, sub aspect spaţial, la nivel regional sau 

naţional, permite înţelegerea şi analiza acestor interacţiuni, cu incidenţă asupra propensităţii de 

inovare şi performanţelor în activitatea inovaţională. 

 

2.2 Dezvoltarea tehnologiei ca sursă de inovare (Technology-Push 

innovation)  

 

Dezvoltarea “împingerea” tehnologiei (technology push) este caracterizată de inovaţii provenind 

din asocieri de tip venture şi din cercetare – dezvoltare. Rezultatul strategiei de technology push 

este adesea apariţia de invenţii radicale, cu mare potențial de câştig, a căror implementare este 

însoţită de cheltuieli mari şi de riscuri substanţiale.  

 

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

sens exemplul referitor la apariţia şi succesul comercial al maşinilor de copiat documente, 

cunoscute sub denumirea de xerox. 

 

„Technology push” („tehnologia care împinge”), sau „engineering theory”, conform căruia 

inovaţiile tehnologice apar sub impulsul activităţilor de cercetare-dezvoltare: procesul de inovare 

începe cu o descoperire ştiinţică (cercetare fundamentală), trece printr-o invenţie care este 

valorificată apoi prin proiectare-inginerie şi activităţi de producţie şi se sfârşeşte cu marketingul 

şi vânzarea noului produs sau a noului proces inovativ care sunt „împinse” pe piaţă. În această 

abordare, se consideră că procesul de inovare este constituit din faze secvenţiale, distincte 

conceptual şi temporal, caracterizate prin relaţii uni-direcţionale lineare (fără feedback-uri): 

 

C-D → Invenţie →Proiectare-inginerie → Producţie → Marketing → Vânzări 

 

Competitivitatea tehnologică, urmare a inovării axate pe activitatea de cercetare-dezvoltare 

proprie a organizaţiilor este forţa motrice a dezvoltării economice. O întreprindere ce inovează 

va realiza o rată înaltă a profitului, dând un semnal altor întreprinderi, inclusiv imitatorilor care, 

dispunând de condiţii de intrare pe piaţă, vor urmări să împartă beneficiile, rezultând diminuarea 

avantajelor inovatorului iniţial. Această „împânzire” a imitatorilor la nivel industrial sau sectorial 

antrenează dezvoltarea tehnologică de-a lungul unui interval de timp, după care efectele rezultate 

din noile tehnologii asupra creşterii vor fi încetinite. Preluând această idee de origine marxistă, 

Schumpeter avea să noteze importanţa difuzării inovaţiilor, argumentând că imitatorii pot avea 

succes dacă îmbunătăţesc inovaţia originală, respectiv dacă devin ei înşişi inovatori. În acest 

cadru, devine evident faptul că achiziţia de tehnologie nu poate fi asimilată unei simple 

cumpărări de la furnizori. Firma trebuie să dispună de capacitatea de identificare a tehnologiilor 

necesare, de evaluare a opţiunilor tehnologice spre a fi utilizate sau de modificarea a acestora şi, 

nu în ultimul rând, de integrarea noilor tehnologii în procesele de producţie. Cu alte cuvinte, 

întreprinderile ce practică acest mod de inovare trebuie să dispună de aptitudinile necesare pentru 

achiziţia şi utilizarea noilor tehnologii sau a celor substanţial îmbunătăţite. 
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În fapt, inovaţiile tind să faciliteze realizarea altor inovaţii în domenii apropiate. În acest sens, 

inovarea prin difuzare este un proces creativ, în care inovaţia devine input în alte activităţi 

inovaţionale, fără a fi un proces pasiv, ci unul adaptiv. Interdependenţa sistemică între inovatorul 

iniţial şi cel indus implică, de asemenea, faptul că inovaţiile tind să se concentreze în anumite 

sectoare, antrenând dezvoltarea acestora (Schumpeter, pp. 200-201). 

 

Schumpeter a privit către această dinamică, explicând astfel lungimea „ciclurilor de afaceri” şi 

„valurilor lungi” în economie. În acest cadru, R. Vernon (1966) observă că dezvoltarea 

industrială este antrenată de inovaţia de produs, indusă de competiţia produselor pe piaţă. În 

Inovaţia tehnologică: concept, proces, tipologie şi implicaţii în economie  timp, însă, produsele 

sunt afectate de uzura morală, conducând la orientarea întreprinderii către inovaţia de proces, ca 

urmare a competiţiei pe piaţă în reducerea costurilor. S-a argumentat că aceste schimbări de 

condiţii de competitivitate pot favoriza transferul de tehnologie, asociat cu fluxurile de capital 

străin în forma investiţiilor străine directe, de la o ţară inovatoare către ţările cu potenţial de 

comercializare. În acest context, „capacitatea absorbtivă”, respectiv abilitatea de recunoaştere, 

asimilare şi exploatare a noilor informaţii, devine esenţială în transferul de tehnologie, fiind, 

însă, funcţie de mărimea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare anterior realizate de întreprinderi, 

care permit creşterea capacităţilor acestora de a exploata oportunităţile ivite din relaţiile externe 

(Cohen, Levinthal, 1990). 

 

 

 

 

  



13 

 

3. Tehnici si metode de producere a ideilor inovatoare 

 

Pentru a transforma oamenii obişnuiţi în oameni inovatori s-au elaborat o serie de tehnici şi 

metode de stimulare a creativităţii, care favorizează generarea de idei noi sau care uşurează 

găsirea celor mai bune soluţii cu caracter de noutate.  

 

În cadrul acestor metode se pot distinge următoarele grupe:  

 metode intuitive;  

 metode analitice;  

 metode de lucru asociative;  

 metode fundamentale de creaţie.  

 

Metode intuitive  

 

1. Metoda Brainstorming (asaltul de idei)  

 

Este metoda cea mai frecvent evocată, chiar dacă ea nu este încă atât de mult folosită în ţara 

noastră. A fost concepută de Alexander Osborne de la Universitatea Buffalo, la începutul anilor 

’50.  

 

Principiile care stau la baza acesteia sunt:  

 nu există restricţii privind emiterea ideilor; orice idee este luată în evidenţă, 

considerându-se că nu poate fi găsită calitatea, decât dacă se caută mai întâi cantitatea de 

idei (principiu “cantitatea naşte calitate”1);  

 complementaritatea (de vârstă, specialişti, temperamente) conferă colectivului o eficienţă 

deosebită în elaborarea ideilor;  

 grupul poate fi considerat ca un rezervor de idei; el acţionează ca un stimulent pentru 

fiecare dintre participanţi. O idee, chiar deplasată, este reţinută, fără a fi criticată, întrucât 

ea poate sugera celorlalţi membri ai grupului, idei valoroase. Critica ideilor este cu 

desăvârşire interzisă;  
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 se poate obţine un număr dublu de idei bune (în acelaşi interval de timp) dacă se amână 

emiterea unei judecăţi asupra unei probleme până după întocmirea unei liste care include 

toate soluţiile posibile elaborate (principiul “amânarea judecăţii”).  

 

Soluţia finală poate fi rezultatul a trei modalităţi de obţinere a ideilor şi soluţiilor intermediare: 

  

- calea progresiv-liniară (din raţionament în raţionament o idee generează o alta);  

- catalitică (prin analogie şi opunerea permanentă a ideilor şi analiza lor individuală, fără 

evaluare, se acceptă toate ideile, chiar şi cele neobişnuite, absurde);  

- mixtă – este o combinaţie a căii progresiv-liniare cu cea catalitică.  

 

Varianta simplificată cuprinde următoarele etape:  

- pregătirea reuniunii;  

- desfăşurarea reuniunii;  

- evaluarea ideilor.  

 

În aplicarea metodei brainstorming, pentru a rezolva probleme prin analiza valorii trebuie 

asigurate o serie de condiţii:  

- grupul trebuie să aibă o structură eterogenă, compusă din specialişti (economişti, ingineri, 

chimişti etc.);  

- asigurarea unui climat creativ;  

- reuniunea trebuie condusă de un lider dinamic şi competent.  

 

Metoda brainstorming este o metodă simplă şi universal integrabilă în structura celorlalte 

metode.  

 

4. Metoda Delphi  

 

A fost pusă la punct în anii 1964-1965 de către O.Helmer şi colaboratorii săi în cadrul unui 

program de cercetare al trustului american Rand Corporation din Santa Monica, statul California.  

Principala caracteristică a acestei tehnici o constituie utilizarea feed-back-ului de opinie.  
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Metoda necesită parcurgerea mai multor runde.  

 

Într-o primă rundă, fiecărui membru al colectivului de specialişti (colectivul nu este întrunit) i se 

înmânează spre completare câte un chestionar, ce cuprinde întrebări privitoare la îmbunătăţirea 

relaţiei valoare de întrebuinţare-cost pentru produsul supus analizei (în funcţie de caz – prestare 

serviciu, organizare, comerţ, transport etc.). Intervalul de timp stabilit pentru completare va fi în 

funcţie de amploarea şi complexitatea problemei. După primirea tuturor răspunsurilor, acestea se 

prelucrează, stabilindu-se de către experţi o valoare medie.  

 

În următoarea rundă, a doua, valoarea medie este adusă la cunoştinţa specialiştilor. Aceştia sunt 

rugaţi să facă o nouă estimare, pe marginea rezultatelor comunicate.  

 

Specialiştii ale căror opinii din prima rundă s-au înscris în afara valorilor medii sunt rugaţi să-şi 

fundamenteze opinia exprimată.  

Răspunsurile obţinute în runda a doua sunt prelucrate în mod asemănător, până se ajunge din 

nou, la o valoare medie. 

 

Procedura se repetă şi în următoarele runde, până ce se ajunge la un consens al opiniilor. Se 

recomandă ca procedura să nu depăşească patru runde.  

 

Ceea ce este caracteristică acestei metode este reinformarea, care îndeamnă spre o reflexie 

profundă pentru revizuirea punctului de vedere, producându-se aşa numitul “efect Coudouet”, 

ceea ce îi determină pe unii autori să considere această metodă ca o tehnică de tratare a 

informaţiei.  

 

Spre deosebire de metoda brainstorming, care implică întâlnirea experţilor în cadrul unei şedinţe, 

în metoda Delphi are loc o comunicare mediată de grupul de conducere al anchetei. Se asigură 

astfel anonimatul răspunsurilor individuale şi se elimină, în acest mod, consecinţele pe care le-ar 

putea avea asupra opiniilor experţilor, prestigiul personal al unuia dintre ei (legat de funcţie, 

merite ştiinţifice, înzestrare oratorică etc.).  
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5. Sinectica – Metoda Gordon  

 

Este numită astfel după cel care a promovat-o: cercetătorul William J. Gordon de la 

Universitatea Harvard din SUA. Este o metodă care a fost experimentată cu succes timp de 15ani 

de firme americane cu renume: IBM, General Motors, General Electric, Gillet etc.  

 

Grupul de sinectică este mai restrâns decât cel de brainstorming, fiind alcătuit din 5-7 membri, 

conduşi de un lider experimentat. Uneori, rolul liderului poate fi îndeplinit prin rotaţie de fiecare 

membru al grupului. El trebuie să fie un animator dinamic şi mobilizator, căutând să solicite la 

maximum, atât pe participanţi, cât şi pe expert. Expertul este o persoană indispensabilă grupului, 

prin capacităţile sale, atât profesionale, cât şi de selecţie şi orientare a activităţii în cadrul 

grupului.  

 

Participanţii trebuie să fie selectaţi cu grijă, din rândul specialiştilor care au tangenţă cu 

problema pusă în discuţie.  

 

Pe scurt, liderul serveşte interesele grupului, expertul este reprezentantul problemei, iar grupul 

serveşte interesele problemei de rezolvat luând în considerare opiniile expertului.  

 

Pierre Lebel distinge patru variante de sinectică:  

a) analogia directă;  

b) analogia personală;  

c) analogia simbolică;  

d) analogia magică.  

 

Oricare ar fi varianta adoptată, sinectica se desfăşoară după următoarele etape:  

 

I. etapa de formulare şi înţelegere a problemei;  

II. etapa detaşării de problemă, în care se adoptă una din variantele de mai sus;  

III. etapa de revenire la problemă şi de evaluare a soluţiilor, ţinându-se cont în acest sens, nu 

numai de soluţiile economice, ci şi de soluţiile sociale şi ecologice.  
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6. Reuniunea Phillips 66  

 

Poate fi considerată drept o variantă a brainstorming-ului, în care numărul participanţilor este 

fixat la 6, iar durata discuţiilor este limitată la 6 minute.  

De asemenea, problema poate fi rezolvată, nu numai cu 6 participanţi, ci cu echipe formate din 6 

participanţi (maxim 5 echipe a câte 6 participanţi, deci, 30 de participanţi).  

 

Etapele metodei sunt:  

- informarea asupra problemei;  

- discutarea problemei în cadrul echipei;  

- dezbaterea în plen;  

- evaluarea generală a soluţiilor.  

 

7. Discuţia în Panel  

 

Este o variantă a metodei Phillips ’66. În acest caz însă se formează doar două echipe, una 

numită panel sau juriu (formată din 5-7 experţi, care propune soluţii şi le argumentează), iar 

cealaltă numită auditoriu (este mai numeroasă şi are sarcina de a cenzura şi evalua ideile 

prezentate de membrii juriului). Între cele două echipe se interpune animatorul. Spre deosebire 

de Phillips 66, discuţia în Panel elimină a doua etapă (de discuţie pe echipe), dezbaterea 

realizându-se prin dialog, argumentări şi contraargumentări numai între cele două echipe. În 

final, animatorul face o sinteză a ideilor emise, a soluţiilor propuse şi supune aprobării colective 

soluţia aleasă.  

 

8. Brainwriting  

 

Provine din simplificarea brainstorming-ului.  

 

Metoda se desfăşoară în şapte etape:  

I – Liderul reuniunii informează echipa asupra problemei ce aşteaptă soluţia de rezolvare. 
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II – Celor 6 participanţi li se distribuie câte o coală de hârtie, pe care este scris enunţul problemei 

şi se precizează circuitul precis al hârtiilor între ei.  

III – Fiecare membru al echipei, în timp de 5 minute (pentru unele probleme se poate stabili 

iniţial o durată de timp mai mare, de 10-15 min.), va scrie 3 soluţii considerate cele mai bune.  

IV – Fiecare participant, după traseul convenit, va transmite hârtia vecinului său şi va primi 

totodată, şi el la rândul lui, hârtia completată de celălalt vecin al său. Va analiza cele trei idei 

primite şi le va compara cu cele trei idei scrise de el pe hârtie pe care a transmis-o, alegând cele 

mai bune trei soluţii pe care le va înscrie pe hârtia primită, în timpul stabilit.  

V – Se transferă hârtiile după acelaşi traseu, fiecare participant analizând cele 6 soluţii înscrise 

pe hârtia primită, la care se adaugă în minte cele 6 soluţii de pe hârtia pe care a transferat-o 

vecinului, precum şi alte idei, din care va alege cele mai bune 3 soluţii, pe care le va înscrie în 

ordinea de valoare.  

VI – Operaţiunea se repetă până ce toate hârtiile au trecut pe la fiecare membru al echipei de 2-3 

ori sau până când se observă că pe toate hârtiile ultimele 3 soluţii sunt aproape aceleaşi, moment 

în care operaţiunea se opreşte.  

VII – Analizarea soluţiilor care se regăsesc pe cât mai multe hârtii şi stabilirea soluţiei optime.  

 

În aplicarea acestei metode emiterea de idei alternează cu critica lor, ceea ce conferă un ritm 

mai dinamic de soluţionare a problemelor.  

 

În grupurile care aplică această metodă nu-şi au locul, nici persoanele încăpăţânate (care nu 

acceptă ideile altora, chiar dacă sunt mai bune decât ale lor), nici persoanele superficiale (care se 

plictisesc, care nu sunt interesate de rezolvarea problemei).  

 

Metode analitice  

 

Metoda listelor de control  

Constă din faptul că specialiştilor li se pune la dispoziţie o listă de întrebări generale la care 

trebuie sa răspundă. Întrebările vor aborda orientări de tipul: 

• de utilizat pentru alte scopuri: se pot găsi noi utilizări pentru a-l folosi ca atare? sau cu 

modificări? 
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• de adaptat: cu ce poate fi asemuit? ce alte idei sugerează? ce analogii ne oferă trecutul? ce se 

poate copia? 

• de modificat: să se modifice forma? să se modifice destinaţia, culoarea, cinetica etc.? alte 

modificări? 

• de mărit: ce i se poate adăuga? mai lung, mai gros, mai rezistent etc.? o valoare sau funcţie 

suplimentară? 

• de micsorat: ce se poate diminua sau suprima? se poate mai compact , mai mic etc.? 

• de înlocuit: cu ce alte materiale, procedee etc. poate fi înlocuit? 

• de reclasat: se poate aranja într-o altă ordine? interschimbarea cauzei si efectului? frecvenţa, 

viteza etc.? 

• de inversat: se consideră opusul? se inversează rolurile? se transpune pozitivul cu negativul? 

• de combinat: se pot combina alte unităţi, alte ansambluri, alte idei, alte scopuri? 

 

Un exemplu de listă, foarte cunoscută în cercurile de specialitate, este cea elaborată de Alex 

Osborne si descrisă în lucrarea sa “Applied Imagination”. În esenţă, se prezintă un procedeu 

simplu care constă din folosirea unor întrebări care si le-ar pune orice persoană cu o curiozitate 

normală, în diverse situaţii: de ce? unde? când? cine? ce? cum? Osborne adaugă însă, că 

rezolvarea în mod creativ a problemei implică o interogare mai largă si că imaginaţia trebuie 

stimulată prin întrebări de tipul: “dar dacă...?”, “ce ar fi dacă...?”, urmate întotdeauna de “cu ce 

altceva...?” (vezi tabelul). 
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Întocmirea listelor de control reprezintă un mijloc de explorare a tuturor surselor de idei 

referitoare la o problemă, devenind astfel un sprijin pentru gândirea creativă.  

 

Metode de lucru asociative  

 

Prin faptul că in cadrul grupului constituit nu se admit critici, lăsând libertatea fiecărui 

participant de a-şi exprima părerile, aceste metode stimulează, în măsură apreciabilă, 

creativitatea. Se disting două grupe de metode: metode de asociere forţată şi metode de asociere 

liberă.  

 

 Metode de asociere forţată a ideilor  

 

Au fost promovate de Charles S. Whiting, care a definit aceste metode ca fiind “un grup de 

tehnici pentru stimularea unor idei originale create pe baza unei relaţii impuse între două sau 

mai multe obiecte sau idei, considerate în mod normal disparate, reprezentând punctul de 

pornire al unui proces de creare a ideilor”.  

 

Dintre variantele acestei metode se disting:  

 listarea;  
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 catalogul;  

 concentrarea pe obiect.  

 

 Metode de asociere liberă a ideilor  

 

Şi acestea iau, de asemenea, în considerare toate ideile, chiar şi pe cele nerealizabile de fapt, dar 

care pot sugera, la rândul lor, idei pentru problema pusă în analiză. În această categorie se includ 

următoarele metode:  

 

 matriceală;  

 morfologică;  

 matricea descoperirii.  

 

Metode fundamentale de creatie  

 

Pierre Lebel distinge mai multe moduri de gândire ce pot stimula creativitatea:  

- gândirea colaterală;  

- Gestalt;  

- notarea ideilor din timpul somnului;  

- gândirea Zen şi Satori.  
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4. Strategii de inovare 

 

 
Strategii de inovare, tipologie şi componente 

 

Pentru a fi de succes, inovarea trebuie, în primul rând,  

să se integreze în strategia generală a companiei. 

 

 

În percepţia comună, realizarea proiectelor de schimbare în cadrul firmelor este asociată 

domeniilor de activitate la care se referă: înnoirea produselor sau extinderea pieţelor sunt 

probleme atribuite obişnuit marketingului, introducerea tehnologiilor noi şi informatizarea sunt 

asociate departamentelor de cercetare-dezvoltare, iar schimbările sociale – structurilor de resurse 

umane. Practica demonstrează că abordarea acestor probleme la nivel departamental se 

dovedeşte ineficientă, fiind frecvente cazurile în care schimbările nu se finalizează sau nu au 

efectele aşteptate. De exemplu, într-o firmă care realizează produse cu caracteristici tehnico-

funcţionale ce nu răspund exigenţelor clienţilor, introducerea unor tehnologii moderne poate fi 

fără efecte benefice asupra vânzărilor şi rezultatelor economice; problema prioritară în acest caz 

este îmbunătăţirea produselor şi creşterea cotei de piaţă. 

 

Totodată, există riscul ca resursele necesare pentru susţinerea schimbărilor identificate ca fiind 

necesare pentru menţinerea organizaţiei în competiţie să depăşească posibilităţile acesteia. Pentru 

evitarea unei astfel de situaţii, frecventă în societatea contemporană, este vitală orientarea spre 

problemele cheie, decisive pentru îmbunătăţirea poziţiei concurenţiale a firmei. Aceasta 

presupune abordarea inovării la nivelul conducerii strategice şi planificarea proiectelor de 

schimbare având în vedere interesele de ansamblu ale organizaţiei. 

 

Iniţiativele de schimbare pot veni de la orice nivel şi structură, dar decizia de realizare a 

proiectelor de schimbare este responsabilitatea managementului superior. 

 

Inovarea se face de sus în jos, cu implicarea directă şi decisivă a managementului superior. Rolul 

fundamental al conducerii strategice este de a asigura coerenţa proiectelor de schimbare şi 
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armonizarea lor cu strategia generală a organizaţiei. Instrumentele principale utilizate în acest 

scop sunt strategia de inovare şi portofoliul proiectelor de schimbare. 

 

Publicaţiile din ultimii ani conţin multe comentarii despre inovare, dar puţine se referă la 

politicile şi strategiile de inovare. Strategia de inovare determină în ce măsură şi în ce mod o 

firmă utilizează inovaţia 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: strategii proactive, strategii active, strategii reactive şi strategii pasive 

(Innovation Toolbox Strategy, 2010). Caracteristicile acestor strategii sunt descrise sumar mai 

jos. 

 

- Strategiile proactive: se caracterizează prin accentul pe inovarea radicală, care conferă firmei 

prioritatea pe piaţă şi avantaje în raport cu concurenţa. 

Companiile 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 la noi tehnologii şi pieţe ale căror 

avantaje sunt dovedite. Companiile 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 companiile care tind să fie imitative, “urmăritori” 

(followers) ai companiilor 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 

companiile concentrate pe activităţile operaţionale, de exemplu, implementarea unor căi noi de 

comunicare cu clienţii sau de livrare a produselor. 

- Strategiile pasive: sunt utilizate de companii care aşteaptă până ce clienţii cer o schimbare a 

produselor sau serviciilor. Mulţi dintre furnizorii companiilor din domeniul auto au strategii 
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pasive, inovarea având la bază schimbarea specificaţiilor de produs de către companiile 

beneficiare. 

 

Companii precum Apple, 3M, Motorola, Hewlett Packard, Nike sunt 

recunoscute ca firme care de-a lungul existenţei lor au promovat strategii de 

inovare proactive, păstrându-şi poziţia de lider în domeniul lor de activitate 

printr-o permanentă preocupare pentru crearea de produse noi.  

Toate aceste firme se caracterizează prin rate mari de înnoire a produselor, 

situate la niveluri de peste 25% (Davila ş.a., 2006). Ca lideri în inovare, aceste 

firme şi-au pus amprenta asupra unor industrii, prin efectuarea de modificări 

importante ale tehnologiilor sau părţilor cheie ale modelului de  afaceri 

dominant. Tipurile de inovare tehnologică utilizate în strategiile de inovare 

proactive pot fi radicale şi incrementale. 

În categoria strategiilor active pot fi incluse companii ca Microsoft, Dell şi 

British Airways. De exemplu, Microsoft a creat Windows după dezvoltarea 

Macintosh - la Apple, şi a interfeţei grafice cu utilizatorul - la Xerox. 

Natura inovării şi ratele schimbărilor tehnologice diferă mult de la sector la 

altul. Unele industrii sunt caracterizate prin schimbări rapide şi inovare 

radicală, altele prin schimbări mai mici, incrementale. Astfel, în sectorul 

“high-technology” (high tech), cercetarea-dezvoltarea joacă un rol central în 

procesul de inovare; industriile de nivel tehnologic scăzut sau mediu (low and 

medium-technologies, LMTs) sunt în general caracterizate prin inovare 

incrementală, fiind concentrate de regulă pe creşterea eficienţei producţiei, 

diferenţierea produselor şi marketing. 

Inovarea în servicii, de asemenea, tinde să fie un proces continuu, cuprinzând 

o serie de schimbări incrementate în produse şi procese. 

 

Strategia de inovare este unul dintre instrumentele esenţiale ale managementului inovării. 

Sondajele realizate în ultimul deceniu de către cunoscuta firmă de consultanţă Arthur D. Little, 

cu reprezentanţi ai managementului superior şi responsabili cu inovarea din organizaţii 

economice de pretutindeni, indică o creştere semnificativă a ponderii managerilor care consideră 
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că integrarea inovării în strategia firmei este unul dintre factorii cheie al creşterii şi 

competitivităţii (Eagar ş.a., 2011). Davila şi colaboratorii săi (2006; 2013) includ armonizarea 

inovării cu strategia generală a companiei printre principiile de bază ale managementului 

inovării. 

 

Răspunsul la întrebarea - care strategie este cea mai bună? - nu este simplu de dat. Publicaţiile de 

specialitate ilustrează diversitatea situaţiilor în ceea ce priveşte strategiile de inovare, faptul că nu 

există o regulă universală, că fiecare organizaţie trebuie să-şi analizeze propria situaţie şi să-şi 

stabilească strategia de inovare care i se potriveşte. Companiile cu un portofoliu de afaceri 

diversificat, din diferite sectoare industriale, pot adopta strategii de inovare diferite la nivelul 

unităţilor de afaceri. 

 

Printre schimbările strategice realizate în ultimul deceniu de numeroase organizaţii, se înscriu 

proiectele de implementare a managementului calităţii, mediului, securităţii şi sănătăţii în muncă 

etc., incluse în categoria inovării în management. Totodată, în contextul orientării spre abordarea 

integrată a inovării şi inovarea deschisă, marile companii au iniţiat procese complexe de 

transformare a sistemului de inovare. 

 

Trebuie subliniat că succesul unei organizaţii nu presupune neapărat un volum cât mai mare de 

schimbări radicale; o astfel de abordare poate genera probleme financiare, cuplate cu tensiuni şi 

destabilizări care însoţesc procesul de schimbare. De regulă, strategiile de inovare cuprind 

combinaţii diverse de acţiuni de inovare, care se stabilesc pornind de la strategia generală, pe 

baza analizelor privind soluţiile alternative, posibilităţile firmei de a le implementa şi efectele 

asupra poziţiei concurenţiale a firmei. Companiile de top cunosc această regulă şi dezvoltă 

strategii de inovare care susţin realizarea obiectivelor de creştere adoptate. Potrivit studiilor 

empirice, firmele cu performanţe înalte alocă obişnuit circa 70% din resursele lor de inovare 

pentru ofertele de bază, 20% pentru proiecte adiacente şi 10% pentru iniţiative de schimbare 

radicală, realizând un echilibru între proiectele pe termen scurt, pe termen mediu şi pe termen 

lung (Nagji & Tuff, 2012). 
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Având în vedere importanţa strategiei de inovare, ca şi componentă cheie a abordării integrate a 

inovării, este utilă înţelegerea elementelor acesteia şi a modului de elaborare – aspecte tratate în 

continuare. 

 

Elaborarea strategiei de inovare 

 

“Calea cea mai bună de a prezice viitorul este de a-l inventa.” (Alan Kay) 

 

Elaborarea strategiei de inovare este un proces complex, mai puţin formalizat. O metodologie de 

elaborare a strategiei inovării, bazată pe studiul afacerilor de succes, este prezentată în Fig.1. 

Etapele acestui proces sunt descrise în continuare, cu exemplificare pe compania Corning Inc. 

(Cooper & Edgett, 2010; http://www.corning.com/). 

 

 

 

Fig.1 Elaborarea strategiei de inovare a produselor 

(Sursa: Cooper & Edgett, 2010) 

http://www.corning.com/


29 

 

 

Corning Inc. este un producător american de ceramică şi sticlă specială, în 

primul rând pentru aplicaţii industriale. Începând din 2008, Corning are cinci 

sectoare majore de afaceri: Tehnologii Display, Tehnologii de mediu, 

Comunicaţii optice, Ştiinţele vieţii, Materiale speciale. 

Accentul pe cercetare-dezvoltare a fost semnul distinctiv al succesului firmei 

Corning pentru mai mult de 160 de ani. De-a lungul existenţei sale compania a 

creat numeroase produse noi, care includ: sticla folosită la becul lui Edison 

(1879), tubul catodic pentru televizoare (1939); fibra optică (creaţie a anilor 

’70); sticla LCD (Liquid Crystal Display), în 1985, iar mai recent sticla 

Gorilla – destinată, în special, fabricării dispozitivelor cu ecran tactil. 

În anul 2000 Corning a reuşit să iasă din criză printr-o nouă strategie de 

inovare, caracterizată prin trei axe strategice de dezvoltare: extinderea liniilor 

de produse, exploatarea pieţelor adiacente, valorificarea unor noi oportunităţi. 

Pentru susţinerea inovării, în ciuda dificultăţilor financiare bugetul alocat 

pentru cercetare-dezvoltare a fost menţinut la un nivel înalt 10% din vânzări). 

Rezultatele au fost impresionante: în 2008 au fost realizate inovaţii majore în 

toate ariile strategice de afaceri, vânzările realizate la noile produse ajungând 

la 70% din volumul total al vânzărilor. 

Acest exemplu ilustrează rolul esenţial al inovării în dezvoltarea de produse şi 

continuarea creşterii chiar şi în perioade dificile. 

 

1) Stabilirea obiectivelor din inovare 

Stabilirea strategiei de inovare începe cu obiectivele pentru inovarea de produs şi înţelegerea 

clară a modului în care inovarea de produs se potriveşte cu obiectivele generale ale organizaţiei. 

Cel mai popular obiectiv este procentul din vânzările anuale generate de produsele noi (rata de 

înnoire a produselor). Se consideră produse noi, cele apărute pe piaţă în ultimii trei, patru sau 

cinci ani. 

 

În cazul companiei Corning Inc., obiectivele sunt ambiţioase: inovarea 

modului de ieşire din criză şi dublarea ratei de creare a unor noi afaceri, în 
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fiecare decadă. Aceste ţinte sunt susţinute prin obiective specifice privind 

vânzările şi profiturile pentru noile produse. 

 

2) Identificarea ariilor de focalizare a eforturilor de cercetare-dezvoltare şi inovare 

Ariile strategice de inovare pot fi pieţe, sectoare industriale, tipuri de produse sau tehnologii în 

care firma îşi va canaliza eforturile de inovare. 

Stabilirea acestora este importantă pentru focalizarea eforturilor de cercetare-dezvoltare şi 

inovare. 

De exemplu, decizia companiei Corning de a se concentra pe dezvoltarea 

fabricaţiei de ecrane plate LCD pentru televizoare a fost o mişcare 

îndrăzneaţă la momentul respectiv, iar privită retrospectiv se dovedeşte o 

manevră genială, asigurând convergenţa competenţelor tehnologice ale firmei 

cu o oportunitate de piaţă emergentă. 

Strategia de inovare pentru perioada următoare are în vedere crearea de 

produse şi tehnologii noi pe toate cele cinci sectoare de afaceri. De exemplu, 

în domeniul “Tehnologii display” vor fi dezvoltate produse precum Corning® 

Willow® Glass, o sticlă ultra subţire, 

flexibilă. Se estimează că firma va participa în mod semnificativ la creşterea 

pieţei displayerelor flexibile, care se aşteaptă să ajungă la circa 800 milioane 

unităţi, în 2020. Ecranul/ sticla antimicrobiană – reprezintă, de asemenea, o 

mare oportunitate, având în vedere numărul dispozitivelor tactile existente în 

prezent, de circa 1,3 miliarde. În domeniul “Tehnologii de mediu”, un produs 

nou este sticla arhitecturală dinamică, realizată în colaborare cu View Inc., 

care va reduce semnificativ consumurile de energie. 

Strategia de inovare a companiei Corning prevede creşterea veniturilor şi prin 

pătrunderea pe pieţe noi a produselor existente. 

Astfel, Corning Inc, în colaborare cu firme de top din domeniul fabricaţiei de 

parbrize auto, şi-a propus extinderea folosirii sticlei Corning® Gorilla® Glass 

la automobilele obişnuite, ceea ce, la aproape şase mld. mp de sticlă 

consumate anual, este o oportunitate considerabilă. Compania anunţă, de 

asemenea, extinderea aplicaţiilor în transportul feroviar şi aerian. Alte 
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programe de inovare vizează folosirea sticlei Gorilla la realizarea de sisteme 

modulare de pereţi pentru lifturi, holuri, săli de conferinţe etc. 

 

3) Dezvoltarea strategiilor de atac pentru fiecare arie de focalizare a inovării 

Firma îşi poate propune să fie prima pe piaţă cu produse noi, într-o anumită industrie, sau “fast 

follower”, care presupune copierea rapidă a unor produse noi de succes şi îmbunătăţirea lor 

ulterioară. Alte strategii de atac se pot concentra pe a fi furnizor cu costuri mici sau jucător de 

nişă etc. Adiţional, pot fi definite strategii de intrare în arii noi de afaceri. În ceea ce priveşte 

sursele, inovarea se poate face atât din surse proprii, cât şi din surse externe (inovare bazată pe 

licenţe, parteneriate, joint venture). 

 

După cum rezultă din comentariile anterioare, la Corning Inc. accentual se 

pune pe strategiile de inovare proactive, fiind lider mondial în multe domenii şi 

posesor al unui set unic de tehnologii şi portofoliu de invenţii. 

Din punct de vedere al surselor de inovare, preponderentă este activitatea de 

cercetare-dezvoltare realizată în laboratoarele proprii ale companiei. 

Dezvoltarea produselor noi implică şi schimbări organizatorice; un exemplu 

este recenta achiziţie a firmei Corning Precision Coreea Materiale, Co Ltd, 

pentru realizarea la cele mai mici costuri a sticlei speciale pentru aplicaţii 

diverse. Din această schimbare se aşteaptă obţinerea unor profituri 

suplimentare de aproximativ 350 mil. $. 

 

Elaborarea strategiei de inovare se bazează pe analize complexe privind portofoliul de produse al 

firmei, cota de piaţă, atractivitatea tehnologiilor, mediul concurenţial şi tehnologic, evaluarea 

oportunităţilor şi a pericolelor. 

 

Analizele au ca finalitate lista programelor şi proiectelor de schimbare şi stabilirea priorităţilor 

de realizare având în vedere resursele necesare şi efectele estimate. Abordarea sistematică a 

acestor probleme este asociată managementului strategic şi presupune metode şi tehnici specifice 

de management. Printre instrumentele utilizate, mai cunoscute sunt analiza SWOT (metodă 

utilizată frecvent în analizele strategice) şi Innovation roadmap (harta căilor de inovare). 
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“Innovation roadmap” este un instrument de evaluare şi aliniere strategică a 

proiectelor de schimbare utilizat la stabilirea portofoliului de proiecte. 

Această tehnică a fost iniţial utilizată pentru a prezice şi comunica direcţiile 

probabile de acţiune pentru cercetarea şi dezvoltarea tehnologică, dar în 

prezent ia în considerare şi alte dimensiuni ale sistemelor de inovare, 

referitoare la structurile industriale, politicile şi schimbările societale 

(Innovation Roadmap, 2007). Această abordare predictivă este utilizată la 

luarea deciziilor strategice privind proiectarea şi implementarea planurilor de 

inovare, atât la nivel sectorial sau naţional, cât şi la nivel de organizaţie. 

Analizele strategice şi utilizarea unor instrumente de management care 

conferă o mai mare rigoare deciziilor referitoare la inovare sunt întâlnite cu 

precădere în întreprinderile mari. Există preocupare pentru extinderea lor la 

IMM-uri, pentru dezvoltarea capacităţii de adaptare şi creştere a acestor 

organizaţii. O abordare metodologică pentru stabilirea direcţiilor de inovare 

şi a portofoliului de proiecte în contextul afacerilor mici şi mijlocii este 

propusă de grupul smE-POWER (Tsekouras ş.a., 2014). 

Metodologia cuprinde următoarele secvenţe: analiza contextului şi stabilirea 

obiectivelor; analiza inovării la nivelul firmei; definirea hărţii căilor de 

inovare (innovation roadmap) şi a proiectelor strategice. 

 

Deşi succintă, descrierea procesului de elaborare a strategiei de inovare scoate în evidenţă 

complexitatea acestui demers. Formalizarea procesului şi folosirea unor instrumente se 

dovedeşte utilă, conferă o mai mare rigoare analizelor şi, implicit, conduc la strategii mai bune.  
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5. Valorificarea ideilor creative si inovatoare 

 

 

Oamenii trebuie sa fie constientizati si stimulati sa inoveze! 

 

Capitalul uman este esenta inovarii. Capacitatea de inovare a oamenilor se bazeaza atat pe o 

educatie cuprinzatoare si relevanta cat si pe dezvoltarea aptitudinilor creative ce complementeaza 

educatia. Curricula si pedagogii trebuie sa poata dota studentii cu capacitatea de a invata si de a 

aplica noile aptitudini pe parcursul vietii lor. In acelasi timp, sistemele de educatie si de 

dezvoltare a aptitudinilor necesita o reforma pentru a asigura ca sunt eficiente si indeplinesc 

cerintele societatii actuale. Imbunatatirea calitatii profesorilor este deosebit de importanta pentru 

a obtine aceste rezultate; acest lucru ar putea include o mai buna selectie initiala a profesorilor, o 

evaluare continua pentru a identifica zone ce trebuiesc imbunatatite combinata cu recunoasterea 

si recompensarea celor mai buni profesori. 

 

Universitatile si centrele de formare profesionala sunt esentiale in sistemul de inovare, atat prin 

producerea cat si prin atragerea de capital uman necesar acesteia. Aceste institutii actioneaza ca 

punti de legatura intre actori – afaceri, guverne si tari – in sisteme mai cuprinzatoare si mai 

deschise catre inovare. Provocarea majora este de a recunoaste rolul esential al universitatilor in 

inovare nu doar ca furnizori de bunuri publice esentiale. Acest lucru necesita o mai mare 

concentrare pe factorii de decizie privind asigurarea independentei, competitiei, excelentei, 

spiritului antreprenorial si flexibilitatii in universitati. 

 

Antreprenorii sunt actori importanti in inovare, deoarece ajuta la transformarea ideilor in aplicatii 

comerciale. In Statele Unite, in 2007, firme cu mai putin de cinci ani de la data infiintarii au 

oferit aproape doua-treimi din valoarea neta a noilor slujbe. Un antreprenoriat de succes se 

coreleaza adesea cu o buna practica, de aici importanta experimentarii, de la inceput si pana la 

final. Insa, doar o mica parte a populatiei primeste educatie antreprenoriala. Politicile de educatie 

si pregatire ar trebui sa ajute la promovarea unei culture antreprenoriale prin insuflarea de 

aptitudini si atitudini necesare pentru implicarea intro intreprindere creativa. 
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Oamenii participa in inovare nu doar prin creare, difuzare sau adaptare a tehnologiilor la locul de 

munca, dar si in calitate de consumatori. Regimurile politicii privind protectia consumatorilor si 

educatia acestora ar trebui imbunatatite pentru functionarea pietelor prin ajutarea si educarea 

consumatorilor in a deveni participanti activi in procesul de inovare care sa le permita luarea de 

decizii informate. Acest lucru are beneficiul de a intari competitia intre afaceri. Esentiala este 

asigurarea ca informatia furnizata consumatorilor este usor de inteles. 

 

 

 

Stimularea inovarii la nivelul companiei 

 

Datorita mediului concurential specific economiei de piata, conditia de baza pentru succesul unei 

companii este cautarea permanenta de solutii care sa ii permita o cat mai buna pozitie pe piata.  

 

Diversificarea productiei si mai ales promovarea noutatii tehnologice intr-o companie se 

datoreaza in principal urmatorilor factori: 

 

• Nevoia imperioasa de a pastra sau a depasi pozitia ocupata pe piata; 

• Cererea pietei de a-si diversifica productia; 

• Alinierea la politici industriale si sociale pe plan national, european sau international; 

• Necesitatea compensarii scaderii ofertei sau scumpirii materiilor prime; 

• Necesitatea de a face fata concurentei; 

• Politica manageriala a companiei. 

 

Factori care incurajeaza inovarea in companie: 

 

 sustinerea si incurajarea activitatii inovative din partea managementului companiei; 

 specialistii cu un inalt potential stiintific si tehnic existenti in cadrul companiei; 

 activitatea inovativa impusa de clientii cu care compania are legaturi stranse; 

 efectuarea studiilor de prognoza, in domeniul tehnologic si al marketingului, care sa 

permita companiei alegerea realista a directiilor de inovare prin fixarea si delimitarea 

clara a obiectivelor companiei, cu dirijarea eficienta a eforturilor de inovare; 
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 concentrarea realista a resurselor companiei pe un numar corespunzator de proiecte de 

inovare, care sa conduca la forma finala a rezultatului inovarii: produs nou sau tehnologie 

noua; 

 lucrul in echipe inter si multidisciplinare capabile sa conduca la introducerea elementelor 

de inovare. 

 

 

Inovarea in firme trebuie sa fie stimulativa 

 

Firmele sunt esentiale pentru traducerea unor idei bune in locuri de munca si bunastare. Firmele 

noi si recent infiintate sunt in mod special importante, deoarece exploateaza adesea oportunitatile 

tehnologice sau comerciale care au fost neglijate de multe alte companii. Atat intrarea cat si 

iesirea de pe piata sunt indispensabile pentru experimentarea ce duce la dezvoltarea unor noi 

tehnologii si piete.  

 

Simplificarea si reducerea reglementarilor de inceput cat si a sarcinilor administrative pot reduce 

barierele catre intrarea pe piata. Legile falimentului ar trebui sa fie mai putin punitive pentru 

antreprenori si ar trebui sa ofere mai multe conditii favorabile pentru restructurarea afacerilor in 

impas, tinand cont de gestionarea riscurilor si necesitatea de a evita hazardul moral. 

 

Intre 20% si 40% din firmele ce intra pe piata sunt inchise in primii doi ani de activitate. 

Realocarea resurselor catre firmele mai eficiente si inovative este cruciala pentru inovare si 

crestere economica. Politicile pietii muncii ar trebui sa furnizeze flexibilitatea necesara pentru a 

realoca resursele de la firmele inovative in declin, impreuna cu sprijinul unei invatari continue si 

reconversia profesionala a lucratorilor. 

 

Accesul la finantare este o constrangere cheie pentru inovarea prin afacere, care este in mod 

inerent riscanta si poate necesita un orizont pe termen lung. Pietele ce functioneaza bine cu 

capital de risc cat si securizarea activelor legate de inovare (ex: proprietate intelectuala) sunt 

surse cheie de finantare pentru multe start-up-uri inovative si necesita o continua dezvoltare. 
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Crearea, diseminarea si aplicarea cunostintelor este esentiala 

 

Crearea, diseminarea si aplicarea cunostintelor este esentiala pentru abilitatea firmelor si tarilor 

sa inoveze si sa prospere intr-o economie globala din ce in ce mai competitiva. Stiinta continua 

sa fie inima inovarii si institutiile publice de cercetare din multe tari necesita reforme pentru a 

mentine stadiul de excelenta si pentru a imbunatati colaborarea cu sectorul de afaceri. 

Furnizarea de informatii la costuri reduse sau chiar in mod gratuit poate stimula inovarea si poate 

imbunatati transparenta si eficienta guvernului. 

 

Drepturile de proprietate intelectuala (DPI) furnizeaza un stimulent important pentru a investi in 

inovare prin care sa se permita firmelor sa recupereze costurile de investitii. DPI ar trebui bine 

protejate si puse in aplicare in mod corespunzator. Acestea contribuie la crearea inovarii si sunt 

importante pentru diseminarea cunostintelor si a valorii de creatie. O varietate de mecanisme de 

colaborare, cum ar fi pietele de acordare a licentelor sau o paleta larga de informatii, pot facilita 

accesul si folosirea acestor cunostinte. 

 

Intr-o economie ce se bazeaza din ce in ce mai mult pe cunostinte si inovare, dezvoltarea unor 

retele si piete de cunostinte functionale ar avea un impact semnificativ asupra eficientei si 

eficacitatii efortului de inovare. 

 

Entitatile de transfer tehnologic pot sa stea la baza dezvoltarii unei infrastructuri de retele de 

cunostinte care prin masurile de implementare pot asigura accesul la cunostinte si date; aceste 

retele pot dezvolta mecanisme de colaborare si brokeraje pentru a incuraja schimbul de 

cunostinte si pentru a asigura o rentabilitate echitabila a investitiilor efectuate. 
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6. Inovarea produselor. Inovarea serviciilor. 

 

Mediul de afaceri actual este caracterizat de un nivel ridicat de concurenţă, care se manifesta sub 

diverse forme, încercând să răspundă astfel dinamicii pieţei. Acest fenomen este uşor de observat 

în viaţa cotidiană, de la hypermarketurile care intră în războiul preţurilor cu alţi prestatori de 

servicii, până la producătorii de telefoane de ultima generaţie, care concurează prin 

caracteristicile aparatelor pe care le comercializează. Firmele, care concurează pentru o anumita 

poziţie pe piaţa actuală, dorind să-şi îmbunătățească imaginea şi strategia de business, pot urma 

exemplul unor companii mari de succes cum ar fi Apple, GE şi Netflix. Acestea şi-au canalizat 

eforturile spre inovaţie, îmbunătățindu-si astfel “jocul” şi, implicit, depășindu-şi competitorii. 

 

Companiile care implementează produse și/sau servicii cu caracteristici noi sau îmbunătățite 

semnificativ, specificații tehnice, software aplicat sau alte elemente imateriale, moduri de 

utilizare, sunt numite companii cu inovare de produs. Ceea ce nu intră în această categorie sunt 

schimbările de natură estetică a caracteristicilor și revânzarea produselor sau serviciilor 

achiziționate de altundeva. 

 

În economia de piață inovația reprezintă resortul care asigură un avantaj competitiv la nivel 

organizațional sau industrial. Cercetarea neconvertită în produse sau procese inovatoare, 

existența invențiilor fără beneficiul utilizării efective în practică nu creează valoare adăugată 

cuantificabilă la nivel societal. Într-o întreprindere industrială inovarea poate fi abordată sistemic 

pe întregul proces de producţie sau pe oricare dintre etapele sau activităţile care vizează 

producţia, pornind de la concepția produselor sau pregătirea fabricaţiei până la producția propriu-

zisă și comercializarea mărfurilor. Întrucât inovarea presupune nu doar găsirea unor soluții noi la 

problemele propuse sau existente, ci și introducerea pe piață a acestor idei inovatoare prin 

produse, se consideră că procesul de inovare trebuie parcurs în mai multe etape, activitățile 

asociate fiecărei etape fiind grupate pe trei axe, și anume: axa tehnologică (se referă la 

dezvoltarea tehnică a inovării), cea de piaţă şi cea de business. 

 

Dintre factorii identificați ca fiind hotărâtori în succesul unui proces de inovare amintim:  

● creativitatea;  
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● orientarea spre cerinţele pieţei în strânsă legătură cu obiectivele organizației;  

● un mediu de lucru care favorizează inovarea;  

● tehnicile (ştiinţifice) corecte de evaluare;  

● un iniţiator şi animator al proiectului de inovare, precum și o bună coordonare a proiectului;  

● instruirea profesională a resursei umane. 

 

Inovarea sub toate componentele ei - tehnologice şi netehnologice - interferează mai ales cu 

practicile sofisticate de business. Însă beneficii substanțiale pentru inovare pot fi generate la 

nivelul instituțiilor, construcției de infrastructuri, pregătirii resurselor umane, toți aceşti factori 

concurând într-o măsură mai mică sau mai mare la inovare.  

 

În acelaşi timp, eficiența pieței muncii, eficiența pieței financiare sau de bunuri şi nivelul de trai 

pot fi îmbunătățite prin procesele de inovare. De-a lungul istoriei moderne descoperirile 

tehnologice cunoscute ca revoluții tehnologice au stat la baza creşterilor spectaculoase de 

productivitate şi au marcat modul de viață al societății. Cea mai recentă dintre ele, revoluția 

digitală din zilele noastre, nu a condus doar la transformarea proceselor de producție, ci şi la 

realizarea unei game largi şi diversificate de noi produse şi servicii.  

 

Efectele importante ale inovării pe termen lung sunt vizibile, în special, în acele economii care 

au spart frontierele cunoaşterii şi au reuşit să genereze valoare prin integrarea şi adaptarea 

tehnologică, renunțând tot mai mult la tehnologiile energofage. Companiile din aceste țări trebuie 

să proiecteze şi să dezvolte necontenit procese şi produse superioare pentru a se menține 

competitive la nivel mondial. Menținerea acestor performanțe impune ecosisteme favorabile 

activității inovative, investiții susținute în cercetare mai ales în sectorul privat, o prezență a 

institutelor de cercetare de înaltă calitate care pot genera cunoştințele necesare conceperii de noi 

tehnologii, colaborarea extinsă între universități şi mediul de afaceri, transferul şi protecția 

proprietății intelectuale, completate de existența surselor specifice de capital. Concomitent, țările 

mai puțin dezvoltate pot să îşi îmbunătățească productivitatea prin adaptarea tehnologiilor 

disponibile la nivel internațional, îmbunătățindu-şi treptat procesele în toate domeniile. Este 

foarte important ca țările să reziste presiunilor bugetare şi să nu își diminueze cheltuielile pentru 
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cercetare, atât în sectorul public cât şi în cel privat, care sunt esențiale pentru o creştere 

sustenabilă, de viitor. 

 

Punctul de vedere schumpeterian abordează dezvoltarea economică prin prisma unui proces al 

schimbărilor calitative, ca urmare a inovării. Astfel, J. Schumpeter priveşte inovarea ca funcţie a 

activităţii antreprenoriale, în care au loc „noi combinaţii” de resurse existente. Definiţia oferită 

de Schumpeter în Theory of Economic Development (1934) continuă să fie de referinţă, în 

asocierea „noilor combinaţii” de factori cu producerea de noi produse şi servicii, introducerea de 

noi procese de producţie, de comercializare şi organizare a afacerii. 

 

În acelaşi context schumpeterian, Manualul Oslo (2005) defineşte inovaţia ca fiind o activitate 

din care rezultă un bun (produs sau serviciu) nou sau îmbunătăţit semnificativ, un nou proces, o 

metodă nouă de marketing, de organizare a afacerilor. În acest cadru, potrivit Manualului 

Frascati (OCDE, 2002), inovaţiile tehnologice cuprind produse şi procese noi sau modificate 

tehnologic semnificativ, privindu-se noutatea tehnologică, spre deosebire de îmbunătăţirile aduse 

produselor sau proceselor, ca fiind o rezultă a caracteristicilor de performanţă a acestora. 

 

Procesele inovaţionale nu prezintă aceleaşi caracteristici prin prisma capitalurilor angajate şi 

rezultatelor obtenabile, ci prezintă diferenţieri la nivelul întreprinderii, în funcţie de tipul 

inovării, de mărimea firmei, de strategia şi experienţa acesteia în domeniul inovaţional. 

Diversitatea proceselor inovaţionale generează dificultăţi de analiză a costurilor şi rezultatelor 

obţinute din activităţile de inovare prin folosirea datelor microagregate. Ca urmare, studiul 

activităţii inovaţionale a întreprinderilor este orientat asupra facilitatorilor inovării şi efectelor 

acestora prin prisma avantajelor competitive obtenabile de întreprinderi pe sectoare sau pe 

ansamblul economiei.  

 

Cu toate acestea, desprindem câteva trăsături comune ale proceselor inovaţionale:  

 implică explorarea oportunităţilor pentru realizarea de bunuri (produse sau servicii) 

noi/îmbunătăţite, bazate pe cunoştinţele tehnice, în funcţie de cererea de piaţă sau 

combinaţii ale celor două. Eforturile investiţionale aferente inovării tehnologice 

corespund, cu precădere, „dezvoltării şi ingineriei de producţie, cadru în care cunoştinţele 
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sunt, de asemenea, acumulate prin experienţa în producţie, învăţarea prin practică 

(learning by doing) şi prin utilizare” (learning by using, Pavitt, 1987,); ƒ   

 în procesul inovaţional axat, cu precădere, pe cercetare-dezvoltare, este imposibilă 

previziunea cu acurateţe a costurilor şi performanţelor noilor artefacte şi reacţia 

utilizatorilor la acestea. 

 

Dificultăţile de analiză a activităţii inovaţionale ale întreprinderilor se datorează, în opinia 

noastră, faptului că inovarea nu este un proces liniar, constituit din stadii secvenţiale, distincte 

temporal şi conceptual, ce definesc cauzalităţi unidirecţionale. Inovarea este bazată pe utilizarea 

cunoştinţelor anterior dobândite, pe rezultatele unor tehnologii noi, pe dezvoltarea tehnologică 

sau pe noi combinaţii ale tehnologiei existentă.  

 

Totuşi, „modelul liniar” (figura 2) - deşi nu încorporează toate conexiunile posibile între stadiile 

procesului inovaţional şi, respectiv, reconsiderarea celor mai timpurii de către întreprindere care, 

la rândul lor, pot conduce la noi inovaţii – prezintă utilitate în înţelegerea acestuia, în accepţiunea 

dependenţei derulării fiecărui stadiu în funcţie de finalizarea celui precedent. 

 

 
 

Fig.2 Procesul inovaţional tehnologic 
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Factori de succes în dezvoltarea unui produs inovativ: 

 

- cultura corporativă orientată către succes; 

- strategia de cooperare în dezvoltarea tehnologică; 

- proiectul bine definit si orientat către o piaţă precisă; 

- echipa multidisciplinară si eficientă; 

- analiza aprofundată a etapei de definire a produsului; 

- procesul de inovare bine structurat si transparent; 

- managementul de proiect eficient; 

- utilizarea de metode de dezvoltare integrate; 

- stimularea si sprijinul creativităţii; 

- dezvoltarea simultană a produsului, producţiei si marketing-ului. 

- managementul calităţii. 
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