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Prezentul ghid de bune practici a fost elaborat 

în cadrul proiectului cu finanțare europeană „Resurse 

umane și competitivitate pentru sectoarele economice 

cu potențial competitiv”. Proiectul a fost finanțat în 

cadrul liniei de finanțare Program Operațional Capital 

Uman 2014 – 2020, Axă prioritară 3. Locuri de muncă 

pentru toți; OS 3.8 Creșterea numărului de angajați 

care beneficiază de instrumente, metode, practici, etc. 

standard de management al resurselor umane și de 

condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării 

activității la dinamica sectoarelor economice cu 

potențial competitiv identificate conform 

SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform 

SNCDI. 
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1. Cadru 

general 

 

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 populaţia totală a 

lumii. Comparativ cu alfabetizarea, telefoanele mobile s-

au extins de o sută de ori mai rapid! 
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Cum se poate produce schimbarea atât de 

repede? Cheia se află în concentrarea pe inovare, a 

societăţii, a organizaţiilor, a oamenilor. 

Pentru a ajuta managerii să țină pasul cu 

schimbările care tot intervin în societatea de azi, 

Asociația „O șansă pentru fiecare” a organizat cursuri 

autorizate ANC de „Manager Inovare”, dar și o serie de 

training-uri non-formale pe tema „Time Management” și 

„Costumer Care”. Pentru pregătirea cursanților prin 

intermediul trainingurilor a fost contactă o de persoane 

specializate în domeniul marketingului, psihologiei și 

managementului, persoane car la rândul lor sunt 

antreprenori și manageri: Roman Tanasiciuc, Amalia 

Georgescu, Ion Duvac, Cristina Schmidt, Dan Luca, 

Lorand Soares Szasz, Radu Nechita.  
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2. Ce înseamnă să fii 

un manager 

inovativ 

 

În prima 

jumătate a secolului 

trecut, economistul 

austriac Joseph 

Schumpeter 

distingea cinci 

cazuri de inovare, 

fabricarea de 

produse noi, 

introducerea metodelor de producție noi, deschiderea de 

debușee noi de desfacere, realizarea unei noi forme de 

organizare, descoperirea unor noi surse de materii prime 

(Croitoru, 2012). Această viziune asupra fenomenului 

inovării nu se deosebește prea mult de clasificarea 

inovării după natura fenomenelor la care se referă 
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adoptată în cadrul Organizației pentru Cooperare şi 

Dezvoltare Economică (OECD), care diferențiază 

următoarele patru categorii (Manualul Oslo, 2005): 

➢ Inovarea de produs: reprezintă crearea unui 

produs nou sau îmbunătățit în ceea ce privește 

caracteristicile tehnico-funcţionale, componentele, 

materialele, uşurinţa în exploatare sau alte caracteristici 

funcţionale; 

➢ Inovarea de proces: se referă la dezvoltarea 

unei tehnologii de producție sau de livrare, nouă sau 

îmbunătăţită în privinţa metodelor de lucru şi a 

echipamentelor; 

➢ Inovarea de marketing: reprezintă 

introducerea unei noi metode de marketing, o schimbare 

relevantă privind aspectul, ambalajul, distribuţia sau 

promovarea produsului; 

➢ Inovare organizațională: se referă la 

implementarea unor metode noi de organizare şi 

gestiune, cu efecte asupra procesului de afacere şi 

relaţiilor externe ale firmei. 
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Ultima categorie include şi inovarea în 

management, care apare ca o categorie distinctă în unele 

clasificări (Hamel, 2006). 

Un alt criteriu de clasificare a inovării este gradul 

de noutate al soluţiilor aplicate, deosebindu-se două mari 

categorii: inovarea incrementală şi inovarea radicală. 

➢ 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 
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produse nu au apărut ca răspuns la nevoile pieţei, căci 

înainte de a fi realizate nu existau problemele pe care 

noile produsele 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. 

De-a lungul timpului s-a încercat o definire a 

ideii de managementul inovației, drept urmare s-a ajuns 

la următoarele ipoteze: 

„Managementul inovației este un domeniu de 

cercetare al managementului specializat care are ca scop 

crearea de strategii pentru introducerea în cadrul 

organizației a noilor tehnologii, a proceselor şi a 

produselor inovatoare.” (Tidd, Bessant şi Pavitt, 2005; 

Burgelman, Christensen şi Wheelwright, 2003); 

"Ansamblul acțiunilor conduse de o întreprindere 

şi al opțiunilor efectuate pentru a favoriza emergența 

proiectelor de inovare, pentru a decide lansarea lor şi 

pentru a realiza comercializarea noilor produse sau 

implementarea de noi procese în întreprindere, pentru 
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creșterea competitivității". (Sandrine Fernez-Walch şi 

François Romon, 2009); 

"Prin managementul inovării se poate înțelege 

procesul orientat spre organizarea şi alocarea resurselor 

disponibile, atât umane cât şi tehnice şi economice, în 

scopul dobândirii de noi cunoștințe, de generare a ideilor 

care permit obținerea de noi produse, procese şi servicii 

sau îmbunătățire a celor existente şi a transferului celor 

mai bune idei spre fazele de fabricare şi comercializare". 

(Nagîț, Gheorghe, 2001). 

Practic, managementul inovării constă în 

implementarea şi exploatarea economică a noilor idei şi 

descoperiri. Ca orice altă activitate managerială, procesul 

de inovare trebuie să fie planificat, organizat, dirijat şi 

controlat. 

Prezența managerului de inovare in cadrul unei 

companii poate ajuta la găsirea de noi idei si abordări de 

business atunci când produsele sau serviciile companiei 

sunt învechite față de cerințele pieței sau față de cele ale 

concurenței. El poate interveni si atunci când se dorește 

dezvoltarea afacerii prin lansarea de noi produse sau 
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servicii. Managerul de inovare se va ocupa si de 

implementarea planului de realizare a strategiei de 

inovare a firmei, de coordonarea dezvoltării profesionale 

a echipei si de culegerea de idei creative. 

De asemenea, el creează un sistem de gestiune a 

datelor legate de ideile de inovare si elaborează metode 

care sa permită valorificarea capitalului intelectual al 

firmei. Practic, se ocupă de procesul de inovare în toate 

etapele lui si asigură continuitatea acestuia. 

Pentru a-și îndeplini rolurile pentru care există in 

cadrul organizației, managerul de inovare trebuie sa aibă 

competențe din 5 arii majore: 

 Managementul ideilor – se refera la 

capacitatea de a identifica, de a asimila si de a prioritiza 

in mod eficient informațiile privind noile tehnologii sau 

ideile ce pot determina introducerea in fabricație a noi 

produse, respectiv implementarea de noi tehnologii, 

procese sau sisteme organizaționale. In legătură cu 

managementul ideilor, un manager de inovare trebuie sa 

creeze condiții favorabile in cadrul organizației pentru a 
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determina angajații sa ofere idei noi care, in final, vor 

avea si valoare comercială. 

 Marketing - pentru a identifica oportunitățile 

de piață astfel încât să identifice care dintre noile idei vor 

fi valoroase si din perspectiva consumatorilor, căci 

competitivitatea oricărei organizații depinde de măsura 

in care aceasta răspunde așteptărilor consumatorilor. 

 Managementul portofoliului – permite 

gestionarea eficientă a unui set de afaceri, proiecte, 

produse ale organizației, care contribuie la atingerea 

obiectivelor sale strategice, astfel încât sa se asigure 

eficiența si eficacitate in activitatea organizației. 

 Management operațional – se referă la 

conducerea si controlul proceselor care transformă 

intrările in produse finite si servicii. 

 Managementul proiectelor – pentru a avea 

capacitatea de a implementa in mod eficient noutatea ce 

se va asimila in cadrul organizației. 

In legătură cu fiecare dintre domeniile prezentate, 

managerul de inovare trebuie sa fie capabil sa: 
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- Elaboreze strategii – respectiv sa stabilească 

obiectivele ce trebuie atinse si modalitatea in care 

acestea vor fi atinse; 

- Identifice o structură organizatorică şi să susțină 

o cultură organizațională menite sa susțină introducerea 

şi asimilarea noului in organizație; 

- Să fundamenteze procese coerente; 

- Identifice instrumente, tehnici, metodologii de 

gestionare a inovației; 

- Elaboreze indicatori de măsurare a performanței 

In sinteza, un manager de inovare trebuie să 

îndeplinească următoarele roluri: 

- Rolul interpersonal, care trebuie să se 

materializeze prin înțelegerea clienților, motivarea şi 

coordonarea echipei de inovare, motivarea factorilor de 

decizie, medierea opozanților procesului de inovare, 

organizarea cooperării cu rețelele externe de colaborare; 

- Rolul informațional, adică propria informare 

privind stadiul tehnicii în domeniul său de activitate şi a 

tuturor factorilor care participă la procesul/procesele de 

inovare; 
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- Rolul decizional, prin care decide soluția cu risc 

minim, fiind capabil să prezinte argumente certe pentru a 

influența deciziile managerului general şi ale consiliului 

de administrație în ceea ce privește finanțarea. 

Studiile privind implementarea inovării deschise 

se referă în principal la comportamentul şi performanțele 

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. 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 

organizațiile fac acest lucru reprezintă practicile lor de 

inovare deschisă. 

Componentele majore ale strategiei 

organizaţionale sunt: misiunea, obiectivele 
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fundamentale, opţiunile strategice, resursele, termenele 

şi avantajul competitiv. 

A. Misiunea firmei 

 

Misiunea firmei constă în enunţarea 

cuprinzătoare a scopurilor fundamentale şi a concepţiei 

privind evoluţia şi 

desfăşurarea activităţilor 

firmei, prin care se 

diferenţiază de 

întreprinderile similare 

şi din care decurge sfera 

sau domeniul de 

activitate şi piaţa 

deservită. 

Potrivit lui Pierce şi Robinson, misiunea descrie 

produsul firmei, piaţa, domeniile tehnologice prioritare, 

într-un asemenea mod încât să reflecte valorile şi 

priorităţile decidenţilor strategiei din firmă. 
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B. Obiectivele fundamentale 

Prin obiective fundamentale se desemnează acele 

obiective ce au în vedere orizonturi îndelungate, de 

regulă 3 – 5 ani şi care se referă la ansamblul activităților 

firmei sau la componente majore ale acesteia. 

 

Clasificarea obiectivelor: 

I. Din punct de vedere al conţinutului, obiectivele 

fundamentale se divizează în două categorii: economice 

şi sociale. 

Obiectivele economice sintetizează şi cuantifică 

scopurile avute în vedere pe termen lung, de proprietar, 

managementul superior şi alte categorii de stakeholderi 

majori. Cele mai frecvente obiective economice se referă 

la: câştigul pe acţiune, valoarea acţiunii, coeficientul de 

eficienţă a capitalului, profitul, rata profitului, cifra de 

afaceri, cota parte din piaţă, productivitatea muncii, 

calitatea produselor şi serviciilor. 
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Obiectivele sociale sunt mai puţin frecvente în 

strategiile firmelor, dar cu tendinţa de creştere rapidă în 

ultimul deceniu, mai ales pentru firmele de dimensiuni 

mari şi mijlocii. Aceste obiective se pot referi la: 

controlul poluării, cooperarea cu autorităţile, salarizarea 

şi condiţiile de muncă ale salariaţilor, satisfacerea 

clienţilor prin calitatea, durabilitatea, flexibilitatea şi 

preţul produselor şi ser viciilor oferite, permanentizarea 

furnizorilor în schimbul oferirii de produse de calitate, la 

preţuri accesibile şi la termenele convenite. 

II. O a doua clasificare a obiectivelor, în funcţie 

de modul de exprimare, le împarte în cuantificabile şi 

necuantificabile. 

B. Opţiunile strategice 

Opţiunile strategice definesc abordările majore, 

cu implicaţii asupra conţinutului unei părţi apreciabile 

dintre activităţile firmei, pe baza cărora se stabileşte cum 

este posibilă şi raţională îndeplinirea obiectivelor 

strategice. 
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Dintre abordările sau modalităţile strategice, 

menţionăm: privatizarea, retehnologizarea, reproiectarea 

sistemului de management, diversificarea producţiei, 

asimilarea de noi produse, pătrunderea pe noi pieţe, 

formarea de societăţi mixte cu un partener străin, 

specializarea în producţie, profilarea şi reprofilarea 

firmei, combinarea producţiei, modernizarea organizării, 

informatizarea activităţilor etc. În literatura de 

specialitate, pentru modalităţile strategice se mai 

utilizează şi termenul de ”vector de creştere” al firmei, 

întrucât indică direcţia în care 

evoluează. 

Foarte adesea, 

managementul firmei este pus în 

situaţia să combine mai multe 

opţiuni strategice. Pentru a 

facilita alegeri raţionale, se 

apelează, din ce în ce mai 

frecvent, la utilizarea matricilor. 
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D. Resursele 

În strategii, resursele sunt prevăzute sub forma 

fondurilor circulante şi a celor pentru investiţii. 

Prima categorie de fonduri asigură resursele 

necesare desfăşurării activităţilor curente. Este foarte 

importantă dimensionarea lor raţională din punct de 

vedere economic. Două sunt pericolele majore ce 

intervin. Primul, şi cel mai frecvent, este 

subdimensionarea acestora, ceea ce generează absenţa 

lichidităţilor şi un grad prea ridicat de îndatorare la 

bănci. Al doilea, supradimensionarea fondurilor 

circulante, are ca efect o blocare inutilă a unor 

disponibilităţi, care pot fi utilizate cu o eficacitate 

sporită, schimbându-le destinaţia. 

Fondurile de investiţii, cele prin care se asigură 

suportul financiar principal, necesar operaționalizării 

opţiunilor strategice. Aspectul major avut în vedere se 

referă la stabilirea mărimii acestora, în funcţie de 

necesităţile impuse de fiecare opţiune strategică şi de 
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posibilităţile de alocare şi – pentru cele atrase sau 

împrumutate – de rambursare. 

În condiţiile creşterii intensităţii activităţilor 

economice, determinate de progresele tehnice 

substanţiale, caracteristice ultimelor decenii, mărimea 

resurselor necesare firmelor se amplifică substanţial. 

Toate acestea pledează pentru o rigurozitate crescută în 

dimensionarea şi structurarea resurselor, pe baza unor 

deosebit de complexe şi minuţioase analize financiare, 

de piaţă, producţie şi manageriale. 

E. Termenele 

Termenele strategice delimitează perioada de 

operaţionalizare a strategiei, precizând, de regulă, 

momentul declanşării şi finalizării opţiunilor strategice 

majore. 

Creşterea ritmului de desfăşurare a activităţilor, 

în special de înnoire a produselor, tehnologiilor şi 

echipamentelor, suportul tehnic al oricărei strategii, 

conferă perioadelor şi termenelor de operaţionalizare a 

strategiei o importanţă aparte. Obţinerea avantajului 

competitiv scontat se asigură numai prin încadrarea în 



PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020  

Axa Prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toţi | Componenta 1 România profesională – 

Resurse umane competitive 

Titlul proiectului „Resurse umane si competitivitate pentru sectoarele economice cu 

potential competitiv” 

ID proiect: POCU/227/3/8/118464 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 

2014-2020 

 

 
 

Asociația O Șansă Pentru Fiecare | C.U.I. 22246112 

20 

perioadele de pregătire şi operaţionalizare a operaţiunilor 

strategice determinate riguros, în funcţie de evoluţiile 

contextuale şi, în special, de acţiunile şi rezultatele 

anticipate ale concurenţilor. 

De o foarte mare utilitate se dovedeşte apelarea la 

tehnici de actualizare, care dau o mai mare siguranţă în 

ceea ce priveşte raţionalitatea economică a termenelor 

previzionate atât pentru strategie în ansamblu, cât şi 

pentru opţiunile strategice încorporate. În acest context, 

o atenţie majoră trebuie acordată sincronizării termenelor 

stabilite pentru opţiunile strategice şi ansamblul firmei, 

ţinând cont de particularităţile şi evoluţiile specifice 

precedentelor componente ale strategiei. 

F. Avantajul competitiv 

Prin avantajul competitiv desemnăm realizarea, 

de către o firmă, a unor produse sau servicii superioare 

dintr-un punct de vedere semnificativ pentru 

consumatori, comparativ cu ofertele de articole similare 

ale majorităţii concurenţilor. 

O altă precizare are în vedere obţinerea efectivă a 

avantajului competitiv. Generic, sursa poate fi una 
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singură – inovare – fireşte, în sensul cel mai larg al 

noţiunii, inovarea se poate referi deci, la înnoirea 

produsului, tehnologiei, echipamentelor, proprietarului, 

managementului, comercializării, finanţării, 

personalului, informaţiilor etc. De fapt, prin operaţiunea 

strategică se prevede tocmai modalitatea de inovare, prin 

care se realizează avantajul competitiv. 

În concluzie, avantajul competitiv este 

componenta invizibilă cu caracter sintetic a strategiei, 

cea care conferă, în ultimă instanţă viabilitatea şi 

competitivitatea firmei pe termen lung. 

Etape de elaborare a strategiei firmei 
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În procesul de elaborare a unei strategii de firmă 

se parcurg următoarele etape: 

a. Formularea misiunii firmei. 

Punctul de plecare în elaborarea strategiei firmei 

trebuie să-l constituie definirea cât mai exactă a misiunii 

acesteia, axată pe explicitarea detaliată a raporturilor 

dintre management, salariaţi şi context. 

Misiunea unei firme urmăreşte asigurarea 

consensului în ceea ce priveşte obiectivele prevăzute, în 

contextul conceperii şi promovării unor politici adecvate 

de utilizare a resurselor. 

b. Precizarea obiectivelor fundamentale 

(strategice). 

Obiectivele strategice reprezintă exprimările 

cantitative ori calitative ale scopului pentru care aceasta 

a fost înfiinţată şi funcţionează. 

Obiectivele fundamentale este necesar să 

întrunească anumite caracteristici definitorii: 

➢ să fie realiste; 



PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020  

Axa Prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toţi | Componenta 1 România profesională – 

Resurse umane competitive 

Titlul proiectului „Resurse umane si competitivitate pentru sectoarele economice cu 

potential competitiv” 

ID proiect: POCU/227/3/8/118464 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 

2014-2020 

 

 
 

Asociația O Șansă Pentru Fiecare | C.U.I. 22246112 

23 

➢ să fie mobilizatoare; 

➢ să fie comprehensibile 

c. Stabilirea modalităţilor (opţiunilor) strategice. 

Modalităţi sau opţiuni de realizare: privatizarea, 

restructurarea, reproiectarea sistemelor de management, 

specializarea producţiei, cooperarea în producţie, 

diversificarea producţiei, informatizarea. 

d. Dimensionarea resurselor necesare. 

În determinarea mărimii şi felului resurselor ce 

urmează a fi angajate o importanţă deosebită are 

dimensionarea fondurilor de investiţii şi a mijloacelor 

circulante, apelându-se la indicatori specifici atât 

cantitativi cât şi calitativi. Concomitent, se precizează 

sursele de finanţare şi furnizorii de materii prime, 

materiale, condiţiile de asigurare: cantitativă, calitativă şi 

temporală. 

e. Fixarea termenelor, iniţiale şi finale, de 

realizarea a obiectivelor. 

Importantă este în acest perimetru precizarea atât 

a unor termene intermediare, de etapă, cât şi a celor 
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finale, în cadrul unor intervale specifice strategiei, în 

funcţie de natura, complexitatea şi dificultatea 

obiectivelor asumate, de natura şi complexitatea 

opţiunilor strategice, precum şi de volumul şi modul de 

asigurare a resurselor angajate. 

f. Stabilirea avantajului competitiv. 

Valoarea pragmatică a unei strategii rezidă, în 

esenţă, în proiectarea realistă a obţinerii de avantaj 

competitiv. Avantajul competitiv poate viza fie 

realizarea unui cost redus al produselor sau serviciilor, 

fie diferenţierea acestora în una sau mai multe privinţe 

faţă de produsele concurenţilor. Obţinerea sa se 

realizează prin acţionarea asupra tuturor elementelor care 

alcătuiesc preţul respectiv. 

Maximizarea producţiei, în vederea obţinerii 

economiilor proprii producţiei de masă sau serie mare, 

accesul preferenţial la anumite materii prime, inovaţii 

tehnice majore, generează de diminuări ale costurilor de 

producţie etc. 

g. Articularea strategiei globale. 
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Cuplarea componentelor mai sus prezentate 

permite precizarea configuraţiei de ansamblu a strategiei 

globale, referitoare la firmă în ansamblul său. 

h. Stabilirea strategiilor pe domenii (strategii 

parţiale). 

Strategia globală constituie fundamentul 

strategiilor parţiale, referitoare la unele domenii specifice 

(financiare, comerciale, producţie, personal, 

management etc.), la nivelul cărora obiectivele, opţiunile 

strategice şi resursele, ce urmează a fi angajate au 

dimensiuni mai reduse. 

i. Formularea politicii globale şi a politicilor 

parţiale ale firmei. 

Elaborarea de politici globale şi parţiale are la 

bază strategiile firmei – globală şi parţială – şi se 

derulează conform unui scenariu structurat în 

următoarele faze mai importante: 

➢ precizarea obiectivelor pe termen mediu; 

➢ determinarea volumului şi structurii resurselor 

necesare pentru realizarea obiectivelor; 
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➢ precizarea acţiunilor, a modalităţilor de 

realizare a obiectivelor, prin detalierea componentelor 

strategice şi a consultării responsabililor principalelor 

subdiviziuni organizatorice; 

➢ ierarhizarea acţiunilor stabilite în funcţie de 

necesităţile firmei, de particularităţile efective de 

realizarea; 

➢ stabilirea responsabililor cu implementarea 

lor; 

➢ precizarea termenelor de realizare a fiecărei 

acţiuni; 

➢ definitivarea şi aprobarea politicii sub formă 

de plan sau program de către organismele participative 

de management ale firmei; 

➢ repartizarea acţiunilor pe oameni şi 

înştiinţarea acestora, oral şi în scris, asupra sarcinilor, 

competenţelor şi responsabilităţilor ce le revin. 
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Strategii de inovare, tipologie şi 

componente 

 

În percepția 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 în mod 

automat 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 
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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 îmbunătățirea 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 
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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 armonizare a 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 
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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 
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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 pasive, 

inovarea având la bază schimbarea specificaţiilor de 

produs de către companiile beneficiare. 

 

Elaborarea strategiei 

de inovare 
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Stabilirea obiectivelor 

privind dezvoltarea de 

noi produse 

 

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 figura de mai jos: 
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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. 

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. 

3) Dezvoltarea strategiilor de atac pentru fiecare 

arie de focalizare a inovării. 
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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). 

Elaborarea strategiei de inovare se bazează pe 

analize complexe privind portofoliul de produse al 

firmei, cota de piaţă, atractivitatea tehnologiilor, mediul 

concurențial 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 
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utilizată frecvent în analizele strategice) şi Innovation 

roadmap (harta căilor de inovare). 

“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. 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.  
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Metodologia cuprinde următoarele secvențe: 

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. În acest context devine extrem de importantă 

gestionarea portofoliului de programe şi proiecte pe baza 

tehnicilor managementului proiectelor. 

Gestiunea portofoliului de programe şi proiecte, 

managementul proiectelor 

După cum s-a subliniat anterior, utilizarea 

strategiei şi coordonarea inovării la nivel înalt creează 

premisele eficienţei, asigurând ierarhizarea acţiunilor în 

funcţie de posibilităţile de realizare şi efectele asupra 

organizaţiei. 

În acelaşi timp, performanţele din inovare depind 

de managementul fiecărui proiect de schimbare. 
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Abordarea ca proiect a activităţilor subordinate 

introducerii noului şi îmbunătăţirea conducerii acestora 

prin utilizarea tehnicilor specifice managementului 

proiectelor reprezintă elemente definitorii ale sistemelor 

moderne de management al inovării. 

Semnificaţia dată conceptului de proiect este: 

Set unic de procese, constând dintr-un ansamblu 

de activităţi coordinate şi controlate, cu date de început 

şi sfârşit, întreprinse pentru realizarea unui obiectiv. 

Atingerea obiectivelor proiectului cere ca rezultatele să 

fie conforme cu cerinţe specifice, incluzând constrângeri 

multiple, de timp, cost şi resurse. (ISO 21500/ 2012). 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020  

Axa Prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toţi | Componenta 1 România profesională – 

Resurse umane competitive 

Titlul proiectului „Resurse umane si competitivitate pentru sectoarele economice cu 

potential competitiv” 

ID proiect: POCU/227/3/8/118464 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 

2014-2020 

 

 
 

Asociația O Șansă Pentru Fiecare | C.U.I. 22246112 

38 

 

3. Concluzii 
 

 

 

 Ca o concluzie a celor susținute anterior putem 

spune că, pentru a asigura o activitate în parametrii 

optimi și pentru a livra un produs mereu în conformitate 

cu ceea ce caută clientul, managerul trebuie să pună un 

mare accent pe inovare și pe noutățile aduse de trecerea 

timpului. 
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