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Introducere 
 

Obiectivul general al disciplinei este să contribuie la crearea unei mai bune 
înţelegeri a managementului procesului de inovare și transfer tehnologic în 
universităţi și să îmbunătăţească cunoştinţele și abilităţile cursanţilor pentru a stăpâni 
și a sprijini acest proces.  

În cadrul proiectului POSDRU cu titlul „Comunitate virtuală interuniversitară 
pentru știință, tehnologie, inovare și valorificare a proprietății intelectuale”, 
disciplina îsi propune să familiarizeze cursanţii cu noţiunile, conceptele, tipologia și 
structurile specifice procesului de inovare și transfer tehnologic. 
 Parcurgerea disciplinei cu titlul „Bazele managementului inovării și transferului 
tehnologic” permite cursanţilor:  

- Să cunoască și să opereze în mediul colaborativ în care se desfăşoară 
activităţile specifice de inovare și transfer tehnologic. 
- Să formeze grupul de colaboratori cu ajutorul cărora să poată iniţia, elabora și 
promova proiecte de inovare și transfer tehnologic. 
- Să acţioneze în interpretarea situaţiei mediului de afaceri în care se doreşte 
implementarea unui proiect. 
- Să acţioneze individual sau în echipă pentru organizarea unor proiecte de 
inovare și transfer tehnologic, care pot fi achiziţionate de potenţiali clienţi ai 
universităţii. 
- Să îsi însuşească modul de prezentare performant al unui proiect supus 
promovării pe piaţă. 

  În cadrul proiectului menţionat mai sus, mai sunt dezvoltate următoarele 
discipline: 
 

- Valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală în universităţi  
- Brevetarea invenţiilor în România și Uniunea Europeană  
- Jurisprudenţa actuală în domeniul proprietăţii intelectuale  
- Managementul antreprenorial al proiectelor de cercetare, dezvoltare, inovare. 

 

Între aceste cinci discipline există relaţii de dependenţă descrise de aspectul că 
„Bazele managementului inovării și transferului tehnologic” este disciplina cu 
caracterul cel mai mare de generalitate, care oferă cadrul în care se dezvoltă 
celelalte discipline și în care sunt înţelese și sunt aplicate noţiunile și conceptele 
specifice, aşa cum se sugerează în figura de mai jos. 
 În procesul inovării sunt necesare cunoştinţe aprofundate de management al 
proiectelor de cercetare, dezvoltare și inovare. 
 În procesul transferului tehnologic sunt necesare noţiuni complexe privind 
valorificarea și jurisprudenţa drepturilor de proprietate intelectuală, cât și brevetarea 
invenţiilor în România și în Uniunea Europeană. 
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 Astfel, parcurgerea acestor discipline permite cursanţilor să-și dezvolte abilităţi 
profesionale și antreprenoriale în promovarea ştiinţei, tehnologiei, inovării și a 
valorificării proprietăţii intelectuale în universităţi. 
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Prelegerea nr. 1 – Probleme generale ale managementului și 
introducere în procesul inovării 
 
Modulul I – Aspecte teoretice generale ale managementului 
 
OBIECTIVE: 
La finalul acestui modul, cursantul va fi capabil să: 
- definească următoarele noţiuni: 

a) definiţia managementului; 
b) funcţiile managementului; 
c) managementul inovării și transferului tehnologic; 

- rezolve aplicaţii în care apar rezolvări de probleme generale de management. 

 
Cap. 1 – Noţiuni și cunoştinţe de bază ale managementului  
 
6.2. Definiţii 

 
Managementul reprezintă ansamblul activităţilor, disciplinelor, metodelor, 

tehnicilor care înglobează sarcinile conducerii, gestiunii, administrării și organizării 
companiei/organizației/instituției și vizează ca, prin adoptarea deciziilor optime în 
proiectarea și reglarea proceselor microeconomice să antreneze întregul personal 
pentru a întreprinde și a lucra cât mai profitabil, pentru a organiza schimbări capabile 
să asigure organizației un viitor trainic și eficace pe plan economic și social. 

Managementul poate fi definit ca procesul de atingere a obiectivelor unei 
colectivități umane organizate (întreprinderi economice, instituții publice, organizații 
non-profit) în condițiile utilizării optime și eficiente a resurselor materiale, umane și 
financiare. 

Inovarea 
Cuvântul inovare derivă din latinul „innovates” care este substantivul verbului 

„innovare” care se traduce prin – a înnoi sau a schimba, compus din „in”+”novas” 
care prin combinare se traduce prin „a introduce ceva nou”. Această noutate se 
referă în egală măsură la un obiect/produs, un serviciu/activitate, o metodă sau un 
proces. 

Dacă vorbim de procese acestea se referă la întreaga desfășurare a vieții 
cotidiene de la activitatea productivă (produse) – economică (comercializare-
marketing) până la activitățile de organizare și conducere a muncii și a afacerilor, 
activitățile ce presupun prestarea unor servicii sau chiar la guvernare. Cu alte cuvinte 
inovarea se poate manifesta în orice domeniu. 

Transferul tehnologic 
Des întâlnit sub denumirea de transfer de tehnologie 
Transferul de tehnologie este mai restrictiv decât transferul tehnologic, pentru 

că prin transfer de tehnologie se poate presupune că se transferă doar tehnologie de 
fabricație. 
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Transferul tehnologic este procesul de transfer de abilități, cunoaștințe, 
tehnologii, metode de fabricare și al unor facilități între guverne și universități sau 
unități de cercetare pe de o parte și untăți executive, de producție sau de prestări 
servicii pe de altă parte, pentru a se asigura că evoluțiile științifice și tehnologice sunt 
accesibile la o gamă mai largă de utilizatori care pot apoi dezvolta în continuare și de 
a exploata tehnologia în noi produse, procese, aplicații, materiale sau servicii. 

Această noțiune este strâns legată, fără a se confunda însă, cu noțiunea de 
„transfer de cunoștiințe” 

 
« Le transfert technologique est le processus désignant le transfert formel à l’industrie de 
découvertes résultant de la recherche universitaire ou privée dans le but de les 
commercialiser sous la forme de nouveaux produits et/ou services. » (Association of University 

Technology Managers, 2004 cité dans Conseil de la science et de la technologie du Québec, Chaînes de valorisation de 
résultats de la recherche universitaire recelant un potentiel d’utilisation par une entreprise ou par un autre milieu, 2006, p. 7) 

 
În cuprinsul acestei lucrări vom denumi transferul de tehnologie drept 

TRANSFER TEHNOLOGIC din considerentele prezentate mai sus. 
 
6.3. Funcţiile managementului 
 

Funcţiile managementului sunt: 
 

- Previziune: constă în stablilirea obiectivelor, identificarea modalităţilor de 
îndeplinire a acestora și fundamentarea necesarului de resurse. 

- Organizare: constă în gruparea resurselor și activităţilor pentru îndeplinirea 
obiectivelor. 

- Coordonare: constă în ansamblul acţiunilor prin care se menţine armonia între 
activităţi și resursa umană. 

- Antrenare: reprezintă ansamblul acţiunilor prin care managementul 
influenţează activităţile resursei umane, în scopul motivării ei. 

- Control, evaluare, reglare: constă în ansamblul acţiunilor de evaluare a 
rezultatelor obţinute. 

 
6.4. Managementul inovării și transferului tehnologic 
 

Managementul inovării și transferului tehnologic reprezintă o însumare de 
cunoştinţe ale inginerului, în general, respectiv ale inginerului de transfer tehnologic 
preocupat cu activităţi specifice dezvoltării de noi produse și a proceselor întâlnite în 
derularea proiectelor specifice promovării acestor produse. Noţiunea de produs are 
un sens mai larg. Astfel, prin produs se înţelege un bun material, o tehnologie sau un 
serviciu. De multe ori, dezvoltarea unui serviciu presupune dezvoltarea atât a unui 
bun material, cât și a unei tehnologii. Alte ori, dezvoltarea unui produs (bun material) 
conduce și la dezvoltarea unei tehnologii de fabricaţie adecvată. Nucleul 
cunoştinţelor se află în posesia practicienilor, a personalului din departamentele de 
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concepţie, a cercetătorilor din instituţiile de cercetare – dezvoltare și a cadrelor 
universitare care îl aplică și îl promovează. Ca și în alte profesii precum ingineria, 
dreptul, medicina, contabilitatea, noţiunile privind managementul inovării implică 
cunoştinţe și practici, verificate de-a lungul anilor, cu o largă aplicare atât în 
procesele inovative, de concepţie de noi produse, tehnologii sau servicii cât și în alte 
domenii. Echipa care va lucra într-un proiect, îsi stabileşte întotdeauna activităţile 
cele mai potrivite pentru atingerea obiectivelor etapei și scopului final al proiectului de 
realizare a unui nou produs, serviciu sau tehnologii. 
 
Modulul II – Bazele managementului inovării 
 
OBIECTIVE: 
La finalul acestui modul, cursantul va fi capabil să: 
- definească următoarele noţiuni: 

a) necesitatea inovării; 
b) inovarea în economia bazată pe cunoaștere; 
c) noţiuni ale inovării; 
d) modele ale procesului de inovare; 
e) tipuri ale inovării; 
f) metode de management a inovării; 
g) creativitatea în contextul inovării; 
h) dezvoltarea de produs și analiza valorii; 
i) sursele inovării; 

- rezolve aplicaţii în care apar noţiunile definite mai sus. 

 
Cap. 2 – Procesul inovării 

 
2.1. Necesitatea inovării 

 
Necesitatea inovării este dată de cerinţele și exigenţele dezvoltării și 

managementul noilor produse și servicii, care sunt determinate de existenţa 
competiţiei internaţionale, a creşterii cererii consumatorilor, de dezvoltarea rapidă a 
dezvoltării tehnologice și de noile norme și standarde privind protecţia mediului, bune 
practici etc.  

Inovarea reprezintă cel mai important factor de succes în competiţia intensă 
dintre firme, fiind avantajate doar companiile care au câştigat noi avantaje 
competitive. 

Inovarea este concretizată dacă ideile noi sunt implementate în noi produse, 
servicii și procese, care găsesc o utilizare reală pe piaţă. De aceea, succesul 
comercial este din ce în ce mai dependent de capacitatea companiei de a creea noi 
produse, servicii și procese.  

Pentru a se adapta rapid schimbărilor, firmele trebuie să fie capabile să 
prevadă noile tendinţe sau chiar să le determine, în scopul configurării de noi afaceri. 
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2.2. Inovarea - principalul factor de competitivitate în economia bazată pe 
cunoaștere 

 
Obiectivele majore ale societăţii bazate pe cunoaştere sunt producerea 

cunoaşterii, în principal prin cercetarea ştiinţifică, transmiterea prin educaţie și 
formare profesională, diseminarea prin tehnologiile informaţionale și utilizarea 
inovării. 

Într-o economie în care cunoaşterea începe să fie adevaratul capital și cel mai 
important motor al dezvoltării, companiile se confruntă cu noi provocări, în ceea ce 
priveşte perfomanţa și responsabilitatea. 

Pentru a răspunde provocărilor, firmele trebuie să îsi impună standarde 
ridicate și o disciplina strictă, care să asigure deplina integrare a lor în aria globală de 
competitivitate. 

Economia bazată pe cunoaștere se sprijnă pe managementul cunoaşterii 
pentru toate procesele umane și diseminarea fără precedent a cunoaşterii către toţi 
cetăţenii. 

Noul stil de conducere, bazat pe managementul cunoştinţelor, utilizează 
conceptul de capital intelectual prin care se identifică și se definesc bunurile, activele 
intangibile – cunoştintele care pot fi transformate în venit - de care organizaţia 
economică depinde în zilele noastre atat de mult. Inovarea este în special unul dintre 
factorii fundamentali ai noii economii. Noua economie se referă atât la noile modele 
organizaţionale, cât și la noile tehnologii. De asemenea, una dintre cele mai izbitoare 
schimbări este determinată de dinamismul activităţilor, de constanta inovare și de 
viteza de adaptare, care devin norme de funcţionare.  

Noua economie înseamnă mai mult decât înalta tehnologie și Internet, ea 
presupune utilizarea în mod creativ și eficient a inovării. 

Inovarea este larg recunoscută ca proces esenţial pentru succesul 
întreprinderilor și afacerilor, asigurând creştere, sustenabilitate și competitivitate.  
 

2.3. Definiţii și noţiuni ale inovării 
 

Datorită complexităţii procesului de inovare și a diversităţii modului de apariţie 
a inovării, a fost necesar să fie adoptate unele convenţii pentru a se asigura definiţii 
operaţionale, care să poată fi utilizate în analiza inovării.  

În acord cu manualul Oslo [1] și cu cele prezentate în [2], inovarea este 
implementarea unui produs nou sau semnificativ îmbuntăţit (bun sau serviciu), sau 
proces, o nouă metodă de marketing, ori o nouă metodă organizaţională. 

Această definiţie largă a inovării cuprinde o gamă extinsă de posibile inovaţii. 
O inovare poate fi definită mai restrâns ca fiind implementarea a unuia sau a mai 
multor tipuri de inovaţii, de exemplu inovaţiile privind produsele și procesele. Această 
definiţie mai restrânsă poate fi relaţionată cu definiţia inovării de produse și servicii 
tehnologice. Cerinţa minimă a unei inovaţii este ca produsul, procesul, metoda de 
marketing și metoda organizaţională să fie noi (sau semnificativ îmbunătăţite).  
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Activităţile inovative sunt toate acelea care au caracter ştiinţific, tehnologic, 
organizaţional, financiar și comercial și care actualizează, sau sunt orientate să 
conducă la implementarea inovaţiilor. Unele activităţi inovative conțin în ele noutate, 
în timp ce altele sunt doar activităţi auxiliare care sunt necesare pentru 
implementarea inovaţiilor. Activităţile de inovare cuprind și cercetarea – dezvoltarea, 
care nu sunt direct legate de dezvoltarea unei inovări specifice. O trăsătură obişnuită 
a unei inovaţii este ca aceasta să poată fi implementată, valorificată. Un produs nou 
sau îmbunătăţit se consideră valorificat când acesta este introdus pe piaţă. Procesele 
noi, noile metode de marketing și organizaţionale sunt implementate când acestea 
ajung să fie utilizate în activitatea curentă a firmei. 

Activităţile inovative sunt foarte diversificate, în funcţie de natura lor din cadrul 
firmei. Unele companii promovează proiecte de inovare bine definite, aşa cum este 
dezvoltarea și introducerea unui nou produs, în timp ce altele performează 
îmbunătăţiri continue a produselor, proceselor și operaţiilor lor. 

Firma inovativă este aceea care a implementat o inovaţie într-o anumită 
perioadă de timp. Firma inovativă în domeniul produselor și proceselor este aceea 
care a implementat un produs sau proces noi ori îmbunătăţite, într-o anumită 
perioadă de timp. 

Activităţile de inovare cuprind și cercetarea – dezvoltarea, care nu sunt direct 
legate de dezvoltarea unei inovări specifice. 
 

2.4. Componente de bază și tipuri ale inovării  
 

De obicei se poate vorbi de inovarea de procese și produse. In cadrul 
proceselor sunt cuprinse  

- procese managerial-organizationale,  
- procese tehnologice,  
- procese de marketing.  

În ultimă instanță procesele de marketing sunt tot procese manageriale CONSTÂND 
ÎN PROMOVAREA UNOR PRODUSE PE PIAȚĂ prin diferite metode ca design spre 
exemplu. 

Convențional se definesc patru tipuri de inovare: inovarea de produs, inovarea 
de proces, inovarea de marketing și inovarea organizaţională. 

Inovarea de produs și de proces sunt strâns legate de conceptul inovării 
tehnologice de produs sau proces. Inovarea de marketing și cea organizaţională 
acoperă o gamă largă de inovaţii, care pot excede limitele definiţiilor de mai sus. 

Inovarea de produs este introducerea unui bun sau serviciu, care sunt noi sau 
semnificativ îmbunătăţite, cu respectarea caracteristicilor sau intenţiei de utilizare a 
lor. Aceasta include îmbunătăţirile semnificative din specificaţiile tehnice, 
componente și materiale, software încoroporat, utilizarea prietenoasă și alte 
caracteristici funcţionale. Inovarea de produs poate utiliza o nouă cunoaştere sau noi 
tehnologii, ori poate fi bazată pe utilizări noi sau pe combinarea cunoaşterii și 
tehnologiilor existente. Termenul “produs” este utilizat pentru acoperirea unei game 
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largi de bunuri și servicii. Inovarea de produs include atât introducerea de noi bunuri 
și servicii, cât și îmbunătăţiri semnificative în caracterisiticile funcţionale și de utilizare 
a bunurilor și serviciilor existente.  

Noile produse sunt bunuri și servicii care diferă semnificativ, prin 
caracteristicile lor de produsele realizate anterior. Primele microprocesoare și camere 
digitale au fost exemple de produse utilizând noi tehnologii. Primul MP3 player 
portabil, care combină standarde existente de software cu tehnologia miniaturizării 
hard – dive – ului, a fost un nou produs combinând tehnologii existente.  

Dezvoltarea unei noi utilizări a unui produs, cu schimbări minore în 
specificațiile tehnice ale sale, este o inovare de produs. Ca un exemplu este 
introducerea unui nou detergent utilizând compoziții chimice existente. 

Îmbunătăţiri semnificative la produsele existente pot apare prin schimbări în 
materiale, componente și alte caracteristici care cresc performanţa. Introducerea 
sistemului de frânare ABS și a sistemului de navigație GPS (Global Positioning 
System), sau a altor îmbunătăţiri la automobile reprezintă exemple de inovare de 
produs, constând în schimbări parţiale sau adăugări la acesta a unui număr de 
subsisteme tehnice integrate. 

Inovarea de produs în domeniul serviciilor poate include îmbunătăţiri 
semnificative în modul în care acestea sunt prestate (de exemplu, în ceea ce priveşte 
eficienţa și rapiditatea lor), adăugarea de noi funcţii sau caracteristici la serviciile 
existente, sau introducerea integrală de noi servicii. Exemplu în acest sens sunt 
îmbunatăţirile semnificative în serviciile de Internet banking, cum sunt acelea care 
oferă o viteză crescută și o mai uşoară utilizare. 

Inovarea de proces este implementarea unei metode noi sau semnificativ 
îmbunătăţite de producţie sau de livrare și după definiție se adresează clar 
proceselor tehnologice. Aceasta include schimbări semnificative în tehnici, 
echipamente și/sau software. Inovaţiile de proces pot fi orientate către reducerea 
costurilor unitare, creşterea calităţii, sau producţia ori livrarea de produse noi sau 
semnificativ îmbunătăţite. Metodele de producţie implică tehnici, echipamente și 
software, care sunt utilizate la producţia bunurilor și serviciilor. Exemple de noi 
metode de producţie sunt implementarea de echipament nou de automatizare sau 
introducerea proiectării asistate de calculator la dezvoltarea noilor produse. 

Inovarea de marketing este implementarea unei noi metode de marketing 
implicând schimbări semnificative în design – ul și ambalarea produsului, în 
promovarea sau politica de preţ a acestuia. Inovaţiile de marketing vizează o mai 
bună adresare nevoilor consumatorilor, deschizând noi pieţe, sau noi poziţii ale 
produselor pe piaţă. 

Inovarea organizaţională este implementarea unei noi metode organizaţionale 
în practica de afaceri a firmei, în organizarea locurilor de muncă și a relaţiilor externe. 
Inovaţiile organizaţionale pot fi menite să crească performanţa firmei prin reducerea 
costurilor administrative sau a celor tranzacţionale, să îmbunătăţească climatul de 
muncă sau să scadă costurile de achiziţie. 
 



 

2012 

 

  14 
 

2.5. Factori de succes în dezvoltarea unui produs inovativ  
 

Factorii de succes în dezvoltarea produsului sunt: 
- cultura corporativă orientată către succes; 
- strategia de cooperare în dezvoltarea tehnologică; 
- proiectul bine definit și orientat către o piaţă precisă; 
- echipa multidisciplinară și eficientă; 
- analiza aprofundată a etapei de definire a produsului; 
- procesul de inovare bine structurat și transparent; 
- managementul de proiect eficient; 
- utilizarea de metode de dezvoltare integrate; 
- stimularea și sprijinul creativităţii; 
- dezvoltarea simultană a produsului, producţiei și marketing-ului. 
- managementul calităţii. 

 

Prelegerea nr. 2 – Managementul inovării și creativitatea 
 

Cap. 3 – Managementul inovării 
 

3.1. Metode de management a inovării 
 

3.1.1. Dezvoltarea integrată de produs 
 

Produsele de succes pot fi obţinute de acele companii care sunt capabile să 
organizeze inovarea în acord cu factorii de success și să asigure implementarea 
acestora în mod eficient, din perspeciva termenelor și costurilor. 

Dezvoltarea Integrată de Produs (DIP) este o metodă de management care 
ţine cont de toţi factorii de succes. Concepţia de bază a DIP este constituirea 
coordonată tuturor resurselor și proceselor, care sunt necesare pentru creaţia de 
succes și pentru un marketing eficient. Aceasta include procese specifice de achiziţie 
pentru produs, producţie, marketing și logistică de control al calităţii. 

Conceptul global DIP sprijină creaţia produslui de la idee, până la lansarea 
comercială de succes. DIP poate fi folosit pentru dezvoltarea produselor/serviciilor și 
sprijină dezvoltarea resurselor inovative esenţiale (nuclee de competenţe, 
organizare, strategie etc.) 

Toate componentele care sunt necesare pentru a creea bunuri și servicii de 
succes formează împreună sistemul de bunuri și servicii (figura 3.1). Interacţia dintre 
aceste componente este decisivă pentru succesul produsului nou [8].  
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Sursa: SCHÄPPI, B. (2005) 
 

Figura 3.1 – Sistemul de bunuri și servicii 
 

  
3.1.2. Modelul “Casei inovării” 

 
Bazat pe experienţa de consultanţă în inovare, A.T.Kearney [9] a dezvoltat 

modelul “Casei inovării” (figura 3.2).  
Acest model arată modulele cele mai importante ale managementului inovării 

de succes. 
“Acoperişul” casei este strategia de inovare, un proces de planificare care 

defineşte clar care scopuri de inovare sunt necesare și cum pot fi acestea susţinute 
prin resurse, procese, tehnologii și comportamente în cadrul companiei. O companie 
orientată către inovare trebuie să includă aceste scopuri în organizarea și cultura sa. 
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Figura 3.2 – Casa Inovării 
  

3.1.3. ITT - De la piaţă la piaţă 
 

De la piaţă la ideea de produs 
 

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

Compania conştientizează o problemă, feedback-ul de la client aduce și 
acesta sugestii utile și pe această bază noi oportunităţi sunt idendificate. 

Asemenea informaţii provin și din cercetările de marketing comandate de 
companie (figura3.3). 
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În continuare, echipe creative intervin pentru a sprijini companiile în procesul 
identificării ideii. 

Rezultatul acestei etape este idea de produs, care este supusă procesului de 
evaluare, în scopul dezvoltării de produse utile noi. 
 

 
 

Figura 3.3 – Fluxul dezvoltării unui nou produs 

 
De la idea de produs la produs 

 
În această etapă a procesului de dezvoltare de produs se elaborează produse 
specifice pornind de la idei și procedee pentru producerea lor. Produsul este elaborat 
„gata pentru producţie” și „gata pentru piaţă” Dificultăţile și riscurile trebuie clarificate 
în vederea implementării noilor concepte promovate. 
 

De la produs la piaţă 
 
Această etapă finală descrie implementarea efectivă pe piaţă a unui serviciu sau 
produs inovative și ciclul este complet. 
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3.1.4. Ce reprezintă dezvoltarea de produs? 

 
Obiectivul activităţii de cercetare – dezvoltare constă în maximizarea activităţii 

economice a firmei, prin crearea de noi produse sau de noi tehnologii care să 
conducă la realizarea optimă a produselor. În multe domenii inginereşti desfăşurarea 
activităţilor și proceselor sunt rezultatul unei evoluţii istorice. În consecinţă, 
desfăşurarea celor mai multe procese ale activităţii umane au marcat de-a lungul 
timpului aplicarea de legi și principii ştiinţifice. Operaţia de lansare a unui prodius 
inovativ se derulează de cele mai multe ori, în trei faze principale: identificarea 
oportunităţilor și a contextului în care este conceput noul produs, realizarea lui și 
transpunerea în practică. Se poate spune că inginerul se confruntă cu legi și principii 
în realizarea activităţilor sale, între care este inclusă și dezvoltarea de noi produse. 
Rezultă, de aici, componenta ştiinţifică a dezvoltării oricărui produs inovativ. 

Dezvoltarea unui produs reprezintă totalitatea activităţilor desfăşurate în 
mod ştiinţific, prin aplicarea de legi, reguli și principii ştiinţifice specifice, pornindu-se 
de la ideea de realizare a unui nou produs, clarificarea și elucidarea temei și 
încheindu-se cu validarea (omologarea și certificarea) acestuia cu scopul introducerii 
în fabricaţie. Activităţile specifice dezvoltării de produse sunt într-o interacţiune 
continuă cu nivelul de cunoştinţe anterioare și colaterale. Pe de altă parte, activităţile 
desfăşurate în dezvoltarea oricărui produs se realizează pe baza unor metodologii 
specifice care au un caracter metodic. Adesea, în desfăşurarea proceselor, 
metodologia aplicată cuprinde pasi secvenţiali. Trebuie remarcat că metodologia 
include implicit latura ştiinţifică prin: aplicarea de legi, reguli și principii ştiinţifice 
specifice, la care se adaugă adesea principii (reguli) ergonomice și estetice. Relevant 
este faptul că metodologia proceselor specifice dezvoltării produselor se bazează pe 
experienţă în domeniu. Spiritul creativ, intuiţia și experienţa echipei de lucru 
sunt hotărâtoare sub aspectul calităţii produsului dezvoltat chiar în contextul aplicării 
principiilor ştiinţifice. Practic, experienţa membrilor echipei este asociată cu aplicarea 
de legi și principii ştiinţifice în cursa pentru obţinerea unui nou produs, într-o perioadă 
de timp impusă. Soluţiile oferite pieţei, trebuie să aibă valoare de întrebuinţare mare, 
să fie performante, să aibă costuri minime pe durata ciclului de viaţă, astfel încât să 
îndeplinească în totalitate exigenţele clientului. 

Pentru dezvoltarea unui produs de calitate și pentru creşterea valorii de 
întrebuinţare a acestuia aplicarea metodică a cunoaşterii bazate pe experienţă este 
întotdeauna determinantă. Pornind de la ideea de realizare a unui nou produs 
etapele și activităţile specifice dezvoltării de produse inovative sunt prezentate în 
figura 3.4 [30]. 

Ideea de produs este determinată de trei factori care se condiţionează 
reciproc: 

- organizaţia economică – prin resursele de care dispune și prin ţinta scop 
poate influenţa piaţa, mediul cât și caracteristicile viitorului produs; 

- piaţa – acţionează prin cerinţele socio-economice; 
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- mediul – poate influenţa noul produs prin resurse și prin condiţiile 
ecologice impuse acestuia. 
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Figura 3.4 – Etapele şi activităţile reprezentative ale dezvoltării de noi produse 
 

Între piaţă, mediu și organizaţia economică există conexiuni care se manifestă în 
ambele sensuri. Prin produsele existente, utilizate de consumator, piaţa influenţează 
mediul, iar prin cerinţe solicită și influenţează activităţile viitoare ale organizaţiei 
economice care trebuie să devină tot mai creativă și cât mai performantă.  



 

2012 

 

  20 
 

Mediul prin resursele existente limitate și prin condiţiile ecologice impuse, 
obligă organizaţiile economice să găsească noi tehnologii, iar pe client să folosească 
produse cât mai puţin poluante. 

Organizaţia economică, prin produsele inovative pe care le dezvoltă și pe care 
le promovează, influenţează atât piaţa cât și mediul. Activitatea de cercetare – 
dezvoltare este apreciată până la urmă prin succesul pe piaţă ale rezultatelor 
obţinute. Pornind de aici, apare logică preocuparea de a stabili o corespondenţă și o 
interacţiune „interfaţă” permanentă între departamentul de cercetare – dezvoltare și 
cel de marketing. 

Odată cu lansarea și promovarea unui produs pe piaţă, agentul economic are 
succes dacă abordează, în prealabil, aspecte legate de marketingul inovării. În 
consecinţă, deciziile tehnice luate în etapa de cercetare – dezvoltare trebuie să fie 
fundamentate economic.  

 
3.1.5. Factorii care influenţează dezvoltarea produselor  

 
În figura 3.5 sunt prezentaţi principalii factori care nu pot fi neglijaţi în 

dezvoltarea produselor. 
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viaţă, reciclare, ecologie, dezafectare, politici economice etc. 
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Stadiul tehnicii 
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Figura 3.5 – Factorii de influenţă în dezvoltarea produselor 
 

Utilizarea tehnicilor moderne de calcul în derularea proceselor specifice 
dezvoltării produselor, a devenit astăzi o activitate obişnuită, care permite [36]: 

- efectuarea de calcule complexe; 
- realizarea de produse virtuale; 
- modelarea geometrică tridimensională a produselor; 
- procesarea desenelor din 3D în 2D; 
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- modelarea și simularea funcţională ca prime metode de testare a noului 
produs; 

- accesarea și utilizarea diverselor baze de date pentru o serie de elemente 
specifice proiectării; 

- simularea proceselor tehnologice de prelucrare a pieselor și a SDV-urilor. 
Pentru multe organizaţii, dezvoltarea produselor reprezintă un mijloc de a 

răspunde la cerinţele clienţilor, sau de a promova un produs nou, inovativ, pe piaţă. 
De cele mai multe ori acest lucru este posibil prin inovare industrială (inovare de 
produs sau prin inovare tehnologică). 
 

3.1.6. Noţiuni de analiza valorii  
 

În dezvoltarea de produs este folosită în mod frecvent Metoda de Analiză a 
Valorii [38]. Prin aplicarea metodei se urmăreşte ca funcţiile produsului studiat să fie 
concepute și realizate cu cheltuieli minime, în condiţiile de calitate care să satisfacă 
necesităţile utilizatorilor și să asigure păstrarea echilibrului ecologic. Conform normei 
franceze NF X 50-150 analiza valorii este definită astfel: ”metodă de competitivitate 
organizată și creativă, vizând satisfacerea nevoilor utilizatorului printr-un demers 
specific de concepţie atât funcţional, cât și economic și pluridisciplinar”. Standardul 
se referă la etapele și fazele recomandate privind aplicarea metodei de analiză a 
valorii (ingineriei valorii), în dezvoltarea de produs, în cercetarea – dezvoltarea de 
produse noi sau modernizate aflate în producţia curentă a unei unităţi economice. 
Tehnicile și procedeele de lucru, precum și gradul de aprofundare al etapelor și 
fazelor de aplicare a analizei valorii se stabilesc de către echipa de lucru, avându-se 
în vedere complexitatea produsului studiat, mărimea seriei de fabricaţie, posibilităţile 
tehnice, economice și organizatorice ale unităţii economice [38]. 

Obiectul analizei valorii poate fi un produs sau părţi componente ale acestuia, 
care îndeplinesc una sau mai multe funcţii. Principalele caracteristici ale metodei 
sunt: 

- utilizează analiza sistemică a funcţiilor; 
- se bazează pe un plan de cercetare – dezvoltare bine definit la nivelul 

echipei interdisciplinare de lucru; 
- membrii echipei apelează la metode și tehnici analitice și intuitive, 

precum și la alte metode, tehnici și procedee de lucru specifice cercetării 
– dezvoltării, ca: analiza tehnico-economică, sondajul statistic, 
modelarea matematică, metode operative și previzionale de gestiune a 
costurilor, metode de organizare a producţiei și a muncii. 

Prin aplicarea analizei valorii se stabilesc în funcţie de: indicatorii tehnici, 
economici, financiari și sociali specifici domeniului; natura și complexitatea produsului 
studiat, o serie de obiective: 

- creşterea valorii de întrebuinţare a produsului studiat și reducerea 
cheltuielilor de producţie, în special a celor materiale, astfel ca, în final, 
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raportul dintre valoarea de întrebuinţare și cheltuielile de producţie ale 
obiectivului studiat să fie maximizat; 

- îmbunătăţirea calităţii produselor și serviciilor; 
- creşterea productivităţii muncii; 
- creşterea eficienţei investiţiilor și a rentabilităţii generale la nivelul 

organizaţiei. 
În acest sens se definesc o serie de noţiuni cum ar fi: 
Funcţia – reprezintă valoarea de întrebuinţare elementară a produsului în 

raport cu mediul și utilizatorul. Suma funcţiilor elementare conferă produsului 
valoarea de întrebuinţare preconizată. 

Nomenclator de funcţii – reprezintă totalitatea funcţiilor produsului din 
punctul de vedere al satisfacerii nevoii sociale pentru care a fost creat. 

Nivel de importanţă al unei funcţii – este o mărime convenţională atribuită 
tuturor funcţiilor produsului. Prin compararea funcţiilor din punct de vedere al 
aportului la realizarea valorii de întrebuinţare generală a produsului, rezultă scara 
valorică a acestora. 

Dimensiunea tehnică a unei funcţii – reprezintă unul sau mai mulţi parametri 
tehnici sau/și de altă natură, prin care se caracterizează funcţia respectivă, ca de 
exemplu: materializarea funcţiei. 

Dimensiunea economică a unei funcţii – constituie parte din costul 
produsului aferentă funcţiei respective sau costul acelei funcţii. 

Costurile inutile ale funcţiilor – sunt acele costuri aferente elementelor 
componente care nu contribuie efectiv la realizarea funcţiilor produsului studiat, sau 
acele costuri care sunt consumate în cazurile de supraevaluare a unor funcţii. 

Costul limită – reprezintă costul maxim admis pentru realizarea unei funcţii 
sau a produsului. 

Analiza sistemică a funcţiilor constituie parte a planului de lucru în care se 
studiază comparativ nivelurile de importanţă, dimensiunile tehnice și economice ale 
funcţiilor produsului. Se compară unele funcţii cu altele, precum și cu datele 
corespunzătoare unor produse cu destinaţii similare precum și cu cerinţele 
utilizatorului. 

După importanţa lor, funcţiile pot fi: 

 Funcţii principale – funcţii care corespund scopului principal căruia îi este 
destinat produsul și care contribuie direct la realizarea valorii de întrebuinţare. 
Funcţiile principale pot fi funcţii obiective sau subiective. 

 Funcţii secundare sau auxiliare – funcţii care servesc la îndeplinirea sau 
completarea funcţiilor principale și care contribuie indirect la realizarea valorii 
de întrebuinţare a obiectului. Ele sunt adesea condiţionate de soluţia tehnică 
adoptată. Funcţiile secundare sau auxiliare sunt funcţii obiective. 
După posibilităţile de măsurare, funcţiile pot fi: 

 Funcţii obiective – caracterizate prin dimensiuni, obiective măsurabile cu 
ajutorul uneia sau mai multor unităţi de măsură. 
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 Funcţii subiective – nu pot fi măsurabile, dar participă prin efecte 
psihologice, senzoriale și sociale, organoleptice, estetice, de modă, de 
prestigiu etc. Dimensiunile funcţiilor subiective se estimează prin intermediul 
anchetei sau sondajului statistic de opinie. 
După contribuţia la realizarea valorii de întrebuinţare a produsului, funcţiile se 

pot clasifica astfel: 

 Funcţii necesare – contribuie la realizarea valorii de întrebuinţare a 
produsului. 

 Funcţii inutile – nu contribuie la realizarea valorii de întrebuinţare a 
produsului. 

În raport cu momentul efectuării analizei, funcţiile se pot fi: 

 Funcţii existente – necesare sau inutile pe care produsul dezvoltat le are în 
momentul efectuării analizei. 

 Funcţii noi – necesare, derivate din cerinţele utilizatorilor, atribuite unui 
produs inovativ după efectuarea analizei. 
În acest sens, prin aplicarea analizei valorii în dezvoltarea de produs, deciziile 

tehnice pot fi optimizate și fundamentate economic [31]. 
 

Cap. 4 – Creativitatea în contextul inovării 
 

4.1. Generalităţi privind creativitatea 
 

Webster (citat în [11]), 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 și satisface o nevoie) și inteligibil 
(poate fi reprodus) [10, 11]. 

O foarte utilă definiţie a inovării provine din literatura recentă asupra 
psihologiei sociale. După Amabile (citat în [11]), un produs sau o reacţie vor fi 
judecate ca fiind inovative până la limita în care sunt noi și compatibile, utile, corecte 
sau valabile scopului vizat, iar scopul fiind, mai degrabă, euristic, decât unul 
algoritmic. 

Scopurile algoritmice sunt guvernate de reguli fixe. Calea către soluţie este 
clară și bine orientată. Algoritmul trebuie dezvoltat dintr-un start, care implică o nouă 
interacţie dintre persoane, un scop și un mediu social. 
 

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 [12] : 
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- deschidere către experiment, 
- atenţie – văzând lucruri în moduri neuzuale, 
- curiozitate, 
- acceptare și reconciliere între opoziţii aparente, 
- toleranţa ambiguităţii, 
- independenţa judecăţii, minţii și a acţiunii, 
- nevoia și asumarea autonomiei, 
- auto-încredere, 
- nu este subiectul standardelor și controlului de grup, 
- voinţa riscului calculat, 
- perseverenţă. 

 
La această listă, Raudsepp (citat în [11]) mai adaugă următoarele trăsături: 

 
- sensibilitate faţă de probleme, 
- fluenţă – abilitate de a genera un mare număr de idei, 
- flexibilitate, 
- originalitate, 
- empatie sentimentală, 
- deschidere către fenomenele subconştientului, 
- motivare, 
- libertate faţă de teama eşecului, 
- abilitate la concentrare, 
- gândire în imagini, 
- selectivitate. 

 
Pentru a răspunde și la întrebarea dacă poate fi oricine inovativ, este de 

preferat modul concis, în care John. J. Kao se exprimă : “Logica fără pasiune este 
sterilă, în timp ce inspiraţia, fără analiză, este adesea arbitrară sau nechibzuită” [11]. 
 

4.2. Surse ale inovării 
 

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

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

În acest sens orice companie inovativă folosește 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 și conferinţe. 
- Producţie: creşterea performanţelor. 
- Partenerii de afaceri: propunere de noi idei. 
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4.2.2 Dezvoltarea tehnologiei ca sursă de inovare (Technology-Push 
innovation) 

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

inovaţii provenind din asocieri de tip venture și 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 și de riscuri 
substanţiale. 
 

4.2.3 Inovarea antreprenorială 
 

Creativitatea și inovarea sunt instrumentele specifice ale sistemului 
antreprenorial. Este actul care înzestrează sistemul cu o nouă capacitate de a crea 
bogăţie. Inovarea crează un mijloc, al cărei întrebuinţare înzestrează ceva din natură 
cu valoare economică. 

Un exemplu, dat de Peter F. Drucker [10], este deosebit de elocvent: 
“Până acum un secol, nici uleiul mineral care ieşea din pământ, nici bauxita-minereul 
din care se extrage aluminiu- nu erau mijloace. Erau nişte neplăceri: ambele făceau 
pământul nefertil. Mucegaiul era o calamitate, nu un mijloc. Bacteriologii făceau 
eforturi disperate pentru a-și proteja culturile de bacterii împotriva contaminării cu 
această ciupercă, Apoi, în anii ’20, un medic londonez, Alexander Fleming a realizat 
că această <calamitate> era exact distrugătorul de bacterii pe care îl căutau 
bacteriologii, iar mucegaiul a devenit un mijloc valoros”. 

Acelasi lucru este adevărat și pentru sfera socială și pentru cea economică. 
Nu există resurse mai mari în economie decât “puterea de cumpărare”. Dar, puterea 
de cumpărare este creaţia unui antreprenor inovativ. 
 

Prelegerea nr. 3 – Introducere în procesul transferului tehnologic 
 
Modulul III – Bazele managementului transferului tehnologic 
 
OBIECTIVE: 
La finalul acestui modul, cursantul va fi capabil: 
- să definească următoarele noţiuni: 

a) procesul transferului tehnologic; 
b) mecanisme ale transferului tehnologic  
c) managementul transferului tehnologic; 
d) factori de influenţă ai transferului tehnologic  
e) sistemul și instrumentele transferului tehnologic; 

- să rezolve aplicaţii în care apar procesele definite mai sus. 
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Cap. 5 – Procesul transferului tehnologic 
5.1. Definiţii și noţiuni ale transferului tehnologic 
Pentru a înţelege ce este transferul tehnologic, este util să menţionăm cele 

două accepţiuni generale ale acestei noţiuni.  
Astfel, prin transfer tehnologic se înţelege: 

- cesiunea unei proprietăţi intelectuale, care a fost generată și dezvoltată într-un 
loc, prin mijloace legale cum sunt licenţierea tehnologiei sau franciza*).  

- procesul prin care sunt convertite descoperirile ştiinţifice și tehnologice în 
bunuri și servicii vandabile. 
Transferul tehnologic sub forma Transferului de tehnologie de fabricație 

implică o serie de relaţii, de tip formal și informal, între unităţile de cercetare – 
dezvoltare și sectoarele economice publice și private. 

Scopul transferului îl constituie întărirea economiei pe un teritoriu, prin 
accelerarea aplicării noilor tehnologii și resurse, pentru satisfacerea necesităţilor și 
oportunităţilor sectorului privat și public.  

Transferul tehnologic este procesul prin care cunoştinţe, facilităţi sau 
capacităţi existente, finanţate din fonduri publice de cercetare – dezvoltare, sunt 
folosite în scopul satisfacerii unor necesităţi publice și private [2]. 

În principiu, între rezultatele proceselor de transfer tehnologic de succes, se 
pot evidenţia îmbunătăţirea produselor, eficientizarea serviciilor, perfecţionarea 
proceselor de fabricaţie, realizarea unor produse noi destinate desfacerii pe pieţe 
naţionale și internaţionale. 

În esenţă, procesul de transfer tehnologic presupune trei entităţi (figura 5.1), 
aflate într-o relaţie de cooperare. 

 
Figura 5.1 – Procesul transferului tehnologic 

 
Aceste entităţi participă, în funcţie de activitatea specifică a fiecăreia, la 

schimbarea tehnologică, care presupune: 
●  Elaborarea concepţiei de bază (creaţia tehnologică). 
●  Experimentarea relevantă economic, privind produsele și procesele. 
●  Difuzia cunoştinţelor de bază și a aplicării lor. 
 
* 

Licenţa brevetului de invenţie este acordul (contractul) prin care titularul unui brevet de invenţie (licenţiatorul) 

acordă unei alte persoane (licenţiatul) în tot sau în parte, folosinţa dreptului său exclusiv de exploatare în 
schimbul unui preţ. 
Franciza este sistemul de comercializare bazat pe o colaborare continuă între persoane fizice sau juridice 
independente din punct de vedere financiar, prin care o persoană, denumită francizor, acordă altei persoane, 
denumite francizat, dreptul de a exploata sau de a dezvolta o afacere, un produs, un serviciu sau o tehnologie. 
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Astfel, transferul de tehnologie este perceput, în accepţiunea cea mai 
generală, ca transfer al rezultatelor cercetării din unităţile de cercetare – dezvoltare 
(universităţi, institute de cercetare) în firmele de afaceri sau în alte componente ale 
societăţii [2].  

Cele trei entităţi, care participă la transferul de tehnologie, au ca obiectiv 
accelerarea utilizării economice a rezultatelor cercetării, implicând tranziţia de la 
invenţie la inovare și difuzarea de succes pe piaţă, creând valoare adăugată. 
 

5.2. Mecanisme ale transferului tehnologic  
 

Tabelul nr.5.1 - Mecanisme de transfer tehnologic 
Nr. 
crt. 

Categoria Sub - categoria 

1. 
Grupuri de consultanţă 

Grupuri de recenzie ale utilizatorului final 

Grupuri de recenzie tehnică 

2. 

Colaborare cu participaţie la costuri 

Consorţii industriale 

Cercetare – dezvoltare în parteneriat 

Proiecte demonstrative 

Facilităţi pentru utilizator 

3. Colaborare fără participaţie la costuri Contractare cercetare – dezvoltare 

4. 

Schimb de personal 

Lucrări pentru terţi 

Personal de consultanţă 

Personal invitat 

Transfer de personal 

5. 

Licenţiere / spin off 

Licenţiere 

Firme de spin off 

Parcuri ştiinţifice și tehnologice 

Incubatoare tehnologice de afaceri 

6. 

Diseminare activă a informaţiei 

Organizaţii de brokeraj 

Conferinţe, seminarii, ateliere 

Centre de transfer  tehnologic 

Învăţământ 

7. 

Diseminare pasivă a informaţiei 

Corespondenţă poştală, inclusiv e-mail 

Rapoarte tehnice 

Articole de revistă 

Video-înregistrări 

Buletine electronice 

 
Mecanismele de transfer tehnologic sunt acele operaţii care asigură 

diseminarea unei anumite tehnologii de la furnizor la beneficiar. În general, aceste 
procese pot fi financiare, tehnologice sau umane. Acestea constă din variate forme 
de proceduri, începând de la forme active, precum comunicarea interpersonală, până 
la forme pasive, de exemplu, lectura unei reviste tehnice. 

Mecanismele de transfer tehnologic se pot împărţi în şapte categorii, aşa cum 
se prezintă sintetic în tabelul nr. 5.1. 
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Cap. 6 – Managementul transferului tehnologic 

 
6.1.  Viziunea integrată a transferului tehnologic 

 
Transferul tehnologic este deplasarea unui set specific de capabilităţi de la o 

entitate (persoana fizică, echipă, organizaţie) către o alta. 
Pentru înţelegerea problematicii complexe a transferului tehnologic este 

necesară o viziune integratoare [13]. 
Tehnologiile se deplasează în mod continuu într-o mare varietate de căi. 

Tehnologia “staţionară” nu are valoare. O tehnologie nefolosită nu poate întâlni 
nevoile și nu poate produce beneficii.  

Doar deplasarea capabilităţilor dezvoltă civilizaţia. Astfel, transferul tehnologic 
este fundamental pentru creşterea și maturizarea a majorităţii tipurilor de instituţii 
sociale, incluzând afacerile, sectorul guvernamental, cel militar, cel academic și cel al 
artelor. Fără transfer tehnologic, nici una din aceste instituţii nu ar fi capabilă să 
susţină ritmul schimbării.  

O viziune detaliată a transferului de tehnologie se bazează pe şapte direcţii de 
analiză [13]. 

Fiecărei direcţii de analiză i se poate asocia o întrebare, respectiv: 
 
a) De ce ? — Raţiunea transferului.  
b) Cine ? — Aceia care efectuează transferul.  
c) Unde ? — Mediul pentru transfer.  
d) Când ? — Calendarul transferului.  
e) Ce ?— Tehnologie.  
f) La ce cost ? — Justificare.  
g) Cum ? — Transfer. 

 
a) De ce transfer tehnologic? 

 
Transferul tehnologic are loc dintr-un motiv anume. Ca și orice altă investiţie în 

mediul economic, în sectorul public sau în universităţi, transferul trebuie să 
îndeplinească obiective corporative. Voinţa sursei de tehnologie nu este suficientă 
pentru adoptator, fiind necesară o motivaţie convingătoare pentru efectuarea 
transferului.  

Lundquist a identificat principalele motivaţii ale transferului tehnologic, aşa 
cum se arată mai jos [20] : 

- înfiinţarea de noi firme, 
- promovarea de afaceri noi, 
- realizarea de noi produse, 
- leadership, 
- impactul pe piaţă, 
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- tehnologia avansată, 
- focalizarea pe punctele tari, 
- beneficiile, creşterea, 
- profitul, finanţarea, 
- avantajul competitiv, 
- reputaţia, imaginea, 
- controlul costurilor, 
- reducerea riscului, 
- succesul tehnologiilor, 
- transformarea industriei, 
- cercetare îmbunătăţită, 
- accesul la expertiză, 
- accesul la cunoaştere, 
- suportul pentru cercetare – dezvoltare, 
- imaginea pozitivă, vizibilitatea, 
- dezvoltarea economică. 

 
Din punct de vedere practic, o tehnologie este transferată pentru a rezolva o 

problemă și pentru a creea bunăstare. 
 
b) Cine sunt cei care efectuează transferul? 
 
În mod evident, cei care efectuează transferul sunt sursa și adoptatorul. 

Uneori, sursele accesează oficiile de transfer pentru facilitarea procesului. Alteori, 
adoptatorii desemnează specialişti care să caute tehnologii utile. 

Eficacitatea transferului tehnologic este determinată de abilităţile personalului 
și mai ales de cele ale “agenţilor de schimbare”, respectiv: 

- Viziune, 
- capacitate de învăţare, 
- leadership, 
- gândire strategică, 
- motivaţie, 
- cooperare, 
- comunicare, 
- capacitate de relaţionare. 

 
c) Unde are loc transferul tehnologic? 

 
Transferul tehnologic se desfăşoară pe întreg lanţul valoric al dezoltării de 

produs. 
În exemplul din figura 6.1 (a), fiecare săgeată implică un transfer tehnologic. 

Fiecare transfer tehnologic este parte a lanţului valoric și fiecare lanţ valoric este 
strâns legat de o serie de transferuri de tehnologie. 
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Sursa: Lundquist, 2003. 

Figura 6.1 – (a) Lanţul valoric intern organizaţiei  (b) Lanţul valoric extern 
organizaţiei. 

 

Figura 6.1 (b) este prezentat un lanţ valoric în care fiecare săgeată reprezintă 
un transfer peste marginile corporatiste. 

Industria auto oferă un util exemplu asupra multiplelor transferuri externe de 
tehnologie: 

- O universitate deţine ştiinţa materialelor. 
- Un dezvoltator de tehnologii de sudare adoptă cunoştinţele ştiinţifice pentru un 

mai bun dispozitiv de sudare. 
- Un dezvoltator de roboţi de sudare adoptă noua tehnologie. 
- Un fabricant de componente adoptă dispozitivul de sudare. 
- O companie auto introduce noul sistem pe linia de fabricaţie a automobilelor. 
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- Compania auto vinde distribuitorilor, care trebuie să cunoască noile 
performanţe încorporate în automobil. 

- În final, automobilele ajung la consumatori, care trebuie să cunoască modul de 
utilizare a acestora. 
Ştiinţa materialelor este una dintre o mulţime de căi prin care cercetarea are 

impact asupra automobilelor. Un automobil integrează o multitudine de tehnologii, 
care toate trebuie să lucreze împreună. Fără transferul acestor tehnologii, nici nu s-ar 
putea fabrica automobilele.  

 
d) Când are loc transferul? 

 
În sensul lanţului valoric, transferul are loc când tehnologia se deplasează de-

a lungul etapelor. În companiile mari, un flux continuu de tehnologii se crează. În 
entităţile de cercetare tehnologia se mişcă la nivele superioare, limitate de 
capacitatea de C-D, după care aceasta trebuie transferată unei organizaţii 
specializate.  

În termenii sursei și adoptatorului, transferul are loc atunci când sunt 
îndeplinite cinci condiţii: 
 

- Proprietatea sursei: Sursa trebuie să dovedească că poate produce și utilza 
tehnologia, într-un mediu specific, la un set anume de standarde și la un 
anumit nivel de performanţă. 

 
- Pregătirea adoptatorului: Adoptatorul trebuie să dispună de calificare, 

echipament și infrastructura necesare noii tehnologii. 
 

- Conexiuni: Sursa și adoptatorul trebuie să se cunoască și să aibă o relaţie 
dezvoltată, prin care să se stabilească modul în care se acoperă nevoile. 

 
- Acordul: Sursa și adoptatorul trebuie să ajungă la o înţelegere asupra ce și 

cum se transferă. 
- Încrederea: Pe termen lung, încrederea determină natura relaţiei. Transferul 

tehnologic este o relaţie de afacere, care stabileşte un angajament pe o 
anumită durată. Transferul va avea loc atunci când ambele părţi au încredere 
reciprocă că se vor îndeplini termenii acordului. 

 
e) Care este semnificaţia tehnologiei ? 

 
Dezvoltatorii de tehnologii nu definesc tehnologiile până nu promovează o 

viziune integratoare asupra utilzării acestora. 
Viziunea integratoare se fundamentează pe un process colaborativ implicând 

decizii privind operaţiile, dezvoltarea de produs, dezvoltarea brand-ului și a 
vânzărilor. 
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În figura 6.2 se prezintă modelul viziunii integratoare. 
 
 

 
        Sursa: Lundquist, 2003. 
 

Figura 6.2 – Modelul viziunii integratoare 
 

Name (numele): Primul reper de conexiune cu mintea consumatorului. 
Focus (focalizare): Trăsături, funcţii, elemente tehnice și de marketing. 
Customers (clienţii): Alegerea unei pieţe ţintă. 
Needs (nevoi): Definirea nevoilor de acoperit. 
Benefits (beneficii): Rezultatul acoperirii nevoilor.  
Uniqueness(unicitatea): Competitorii existenţi. 
Position (poziţia): Brand-ul.  
Mission (misiunea): Scopul. Angajament de îndeplinit. 
 

f) Cum se justifică costurile dezvoltării tehnologiei și ale transferului? 
 

Managementul companiilor, laboratoarelor și organizaţiilor de finanţare are 
responsabilităţi financiare privind utilizarea resurselor în conformitate cu scopurile. 
Între fiecare etapă a lanţului valoric, se fac analize de oportunitate a investiţiei în 
tehnologie, aşa cum se arată în figura 6.3. 
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    Sursa: Lundquist, 2003. 

 
 

Figura 6.3 – Procese între etapele lanţului valoric.  
 

g) Cum funcţionează transferul tehnologic? 
 
Odată justificat transferul de tehnologie, acesta se poate derula. Transferul implică 
trei etape disticte: 
Contactul: Iniţierea legăturilor dintre sursă și adoptator. 
Acordul: Dezvoltarea unei viziuni comune, documentată într-un contract, care 
asigură căştiguri reciproce ce justifică transferul. 
Deplasarea: Transferarea efectivă a tehnologiei de la sursă la adoptator. 
 

6.2.1. Factori de influenţă ai transferului tehnologic  
 
În planificarea și implementarea transferului tehnologic, principalele probleme 

care apar sunt legate de capabilităţile tehnologice ale firmei și ale oamenilor. 
Capabilităţile tehnologice sunt compuse dintr-o varietate de surse de 

cunoaştere și de experienţe. Unele dintre acestea sunt sub forma unor idei noi și 
invenţii. Altele sunt încorporate în echipamente, utilaje, infrastructură, iar altele sunt 
încorporate în calificarea personalului[14]. 

Capabilităţile tehnologice sunt reprezentate de: 
- sectorul de cercetare – dezvoltare; 
- infrastructura de tehnologia informației și de comunicare; 
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- baza de cunoaştere ştiinţifică. 
Sectorul de cercetare – dezvoltare este un factor important pentru asigurarea 

capabilităţilor tehnologice, acesta fiind suportul cel mai potrivit pentru absorbţia noii 
tehnologii. 

Infrastructura de tehnologia informaţiei și de comunicare este esenţială în 
transmiterea rapidă a cunoaşterii între organizaţiile implicate în procesul de transfer 
tehnologic, fiind un factor critic al succesului. Existenţa acestei infrastructurii asigură 
o platformă prin care se comunică date, se coordonează activităţi și se utilizează în 
comun informaţii. 

Baza de cunoaştere ştiinţifică este aceea care furnizează experienţa 
tehnologică și învăţarea organizaţională, influenţând opţiunile viitoare privind 
tehnologiile ce vor fi adoptate. 

Capabilităţile personalului contribuie în mod decisiv la succesul transferului 
tehnologic, prin existenţa unui proces de învăţare continuă și a unei expertize 
specifice. 

Educaţia personalului, suportul tehnic și formarea continuă asigură creşterea 
performanţei firmei. 

La implementarea unui proiect de transfer tehnologic, există o serie de factori 
de risc și anume: 

- factori de risc tehnologic; 
- factori de risc ai afacerii; 
- factori de risc de ţară; 
- factori de risc organizaţional. 

Riscul tehnologic este asociat cu noutatea și inadecvarea tehnologiei 
transferate, într-un context dat. Procesul de transfer tehnologic impune formarea 
unor manageri potrivit calificaţi pentru a conduce întregul proces de schimbare, în 
contextul înţelegerii interacţiunilor dintre mediul local și cel global. 

Inadecvarea unor tehnologii se poate datora unor factori cum sunt: 
- un răspuns nepotrivit cererii pieţei; 
- disfuncţia asigurării sau a adaptării furnizării locale de materii prime și 

material; 
- incapacitatea de a adapta tehnologia la o scară mai mică a producţiei; 
- insuficienta utilizare a forţei de muncă, determinate de distorsiunea preţului 

sau de alte restricţii; 
- importul unor utilaje nepotrivite; 
- alegerea unei tehnologii improprii, determinate de unele restricţii la achiziţia 

tehnologiilor. 
Riscul afacerii este exprimat prin riscul costului, riscul cererii, riscul ratei de 

schimb și riscul profitului. Profitabilitatea unei noi tehnologii nu poate fi garantată, la 
data apariţiei acesteia. 

Riscul de ţară este asociat cu profilul ţării care achiziţionează noua tehnologie, 
exprimat  prin cadrul social, politic, legal și disponibilitatea pentru infrastructura 
necesară. 
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Riscul organizaţional este exprimat de capacitatea managerială, în corelaţie 
cu expertiza personalului și infrastructura existentă. 

În cadrul structurilor de cercetare – dezvoltare și în cel al unor procese de 
transformare de anvergură a organizaţiilor receptoare, transferul tehnologic se 
bazează pe creativitate și inovare. 
 

Cap. 7 – Sistemul și instrumentele transferului tehnologic 
 

7.1. Sistemul transferului tehnologic 
 

Sistemul transferului tehnologic implică o mare diversitate de actori, care sunt 
stimulaţi de variate interese: cercetători și institute, manageri sau firme, interfeţe sau 
organizaţii de intermediere – oficii sau centre de transfer tehnologic, incubatoare, 
agenţii de dezvoltare etc.(figura 7.1). 

 
Figura 7.1– Sistemul de transfer tehnologic 

Un sistem de transfer tehnologic este structurat pe trei dimensiuni 
complementare, care leagă actorii între ei. 

O primă dimensiune se referă la diseminarea rezultatelor cercetării publice, 
pentru conştientizarea actorilor economici despre existenţa rezultatului ştiinţific. 

O a doua dimensiune este îmbunătăţirea capacităţii de absorbţie a actorilor 
regionali și sprijinirea lor pentru utilizarea cunoşterii academice în afacerile lor. 

A treia dimensiune este dedicată monitorizării tehnologice și ştiiniţifice a 
firmelor și informării organizaţiilor de cercetare asupra nevoilor sectorului privat.  

Obiectivele sistemului de transfer tehnologic sunt: 
- sprijinirea difuziei rezultatelor cercetării. 
- susţinerea absorbţiei rezultatelor cercetării. 
- stimularea cercetării academice. 

 
7.2.  Instrumentele transferului tehnologic 

 
Fiecare dintre aceste obiective se îndeplineşte prin instrumente specifice, aşa 

cum se arată în tabelul nr. 7.1. 
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Tabelul nr. 7.1 – Instrumente specifice transferului tehnologic 

 
Tipul 

instrumentului 
Obiectivele transferului 

tehnologic 
Exemple de instrumente 

1 Sprijinirea difuziei rezultatelor 
cercetării 

Publicaţii, licenţe, conferinţe, brevete 

2 Susţinerea absorbţiei 
rezultatelor cercetării 

Spin-off, mobilitatea resursei umane, 
programe de training 

3 Stimularea cercetării academice Parcuri industriale, Organizaţii de 
transfer tehnologic, activităţi de 
foresight 

 
Valorificarea inovării prin transfer tehnologic cuprinde următoarele etape 

exemplificate în figura 7.2 și enumerate mai jos: 
 

- căutarea tehnologiei, 
- elaborarea studiilor de fezabilitate și de impact, 
- negocierea transferului tehnologic, 
- planificarea proiectului, 
- rezolvarea aspectelor juridice, 
- asigurarea finanţării, 
- lansarea proiectului. 

 

 
Figura 7.2 – Procesul de valorificare a inovării 

 
Procesul de valorificare a inovării este complex, implicând o multitudine de 

actori și de activităţi, aşa cum este prezentat sintetic în tabelul nr. 7.2. 
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Tabelul nr. 7.2 – Procesele specifice valorificării inovării 

 

Compatibilizarea 
ofertanţilor cu clienţii 

Negocierea transferului 
tehnologic 

Studii 

Căutarea tehnologiei 
Cercetare de brevet 
Studii 

Tehnici de negociere 
Înţelegeri realizate 

Selectarea și evaluarea 
tehnologiei 
Studiu de fezabilitate 
Studiu de impact 

Planificarea proiectului Finanțarea proiectului Aspecte juridice 

Plan de afaceri 
Plan de marketing 

Granturi 
Participaţii 
Facilităţi fiscale 

Redactarea contractului 
de transfer tehnologic 
Stabilirea drepturilor de 
proprietate intelectuală 

Lansarea proiectului Inovarea continuă Climatul de afaceri 

Adaptarea tehnologiei 
Managementul proiectului 

Audit tehnologic 
Strategia de dezvoltare 
Managementul calităţii 
Alianţe strategice 

Mediul economic 
Climatul investiţional 
 

 
7.3.1. Elaborarea planului de afaceri 

 
Planul de afaceri este un instrument esenţial în activitatea de 

planificare/conducere a unei afaceri. Planul de afaceri este un document care descrie 
afacerea, resursele de care dispun proprietarii acesteia, piaţa, activităţile care 
urmează să fie întreprinse, rezultatele vizate. Planurile de afaceri se deosebesc prin 
formă și conţinut. Elaborarea planului de afaceri poate avea în vedere: afaceri noi 
(instrument de lucru pentru iniţierea și dezvoltarea unei afaceri) sau afaceri existente, 
în derulare (instrument de management al unei firme).  

În structura planului de afaceri sunt incluse elemente și informaţii subordonate 
obiectivelor vizate.  

Etapele elaborării planului de afaceri sunt:  
- documentarea, culegerea informaţiilor;  
- planificarea efectivă a activităţii firmei;  
- redactarea propriu-zisă a planului.  

Prezentarea firmei ocupă un loc important în elaborarea planului de afaceri, 
deoarece exprimă calitatea ofertei firmei prin includerea unor aspecte principale 
referitoare la firmă în ansamblul ei (date de identificare a firmei).  

Descrierea afacerii presupune prezentarea activităţii care urmează să fie 
desfăşurată.  

Planul managerial include informaţii cu privire la: organigrama firmei (care 
prezintă compartimentele și relaţiile de subordonare dintre acestea, distribuţia 
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posturilor); echipa managerială, responsabilităţi și atribuţii ale acesteia; structura de 
personal (personalul angajat, program de lucru). Managerul/echipa managerială au 
un rol esenţial în iniţierea, dezvoltarea și derularea afacerii. Managementul firmei se 
bazează pe o strategie elaborată de întreprinzător, care răspunde în acest fel la 
întrebări definitorii pentru iniţierea, existenţa și evoluţia firmei; managementul bazat 
pe strategie se numeşte management strategic reprezintă un ansamblu de decizii și 
acţiuni, concretizate în elaborarea și aplicarea de planuri proiectate pentru realizarea 
obiectivelor firmei. Strategia fundamentează politica firmei, concretizată în planul 
anual al firmei și/sau în planuri pe anumite domenii (operaţional, marketing, financiar)  

Planul de marketing presupune, includerea de informaţii referitoare la: 
produsul oferit, piaţa vizată, clienţii potenţiali; mediul concurenţial; strategia de 
promovare și vânzare a produsului. Elaborarea planului de marketing este precedată 
de cercetarea de marketing; informaţiile rezultate fundamentează deciziile de 
marketing.  

Planul financiar, este elaborat în funcţie de scopul afacerii; reflectă cheltuielile 
prevăzute pentru iniţierea și derularea afacerii și sursele financiare pentru acoperirea 
acestora. Cel mai simplu plan financiar include două capitole de cheltuieli: cheltuieli 
pentru începerea afacerii; cheltuieli operaţionale (pentru susţinerea afacerii până în 
momentul în care devine profitabilă).  

Planul de afaceri este destinat potenţialilor finanţatori și trebuie să îi convingă 
pe aceştia de viabilitatea proiectului propus. Autorul său va trebui să aibă capacitatea 
de a pune în lumină avantajele afacerii, fără ca aceasta să dăuneze însă realismului 
planului prezentat. 
 

Prelegerea nr. 4 – Probleme ale organizării transferului tehnologic 
 

Cap. 8 - Organizaţii de transfer tehnologic 
 

8.1.  Organizaţii de transfer tehnologic 
 

Multe companii, universităţi și organizaţii guvernamentale dispun în prezent de 
diferite entităţi organizaţionale, dedicate pentru promovarea transferului de 
tehnologie. 

Procesul de transfer, cu scopul de a valorifica comercial rezultatele cercetării, 
poate implica mecanisme foarte diferite, aşa cum s-a evidenţiat mai înainte. Pot fi 
încheiate acorduri de licenţă, joint venture sau parteneriate, dar se pot utiliza și alte 
mijloace, de exemplu spin-off. Un spin-off este o nouă organizaţie sau entitate 
formată prin desprindere din una mai mare, de exemplu o nouă companie formată 
dintr-un grup de cercetare din universitate sau dintr-un incubator de afaceri, care se 
bazează pe descoperirile unor membri ai grupului de cercetare. Deseori, aceste 
abordări sunt asociate cu formarea de capitaluri de risc în vederea finanţării 
procesului de dezvoltare. 
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Au fost constituite diferite tipuri de centre de tehnologii aplicative, care deseori 
extind capabilităţile facilităţilor de cercetare existente, de exemplu când sunt asociate 
cu universităţi, sau pot fi iniţiative conduse de industrie. Astfel de centre realizează 
politici de transfer tehnologic și găzduesc multe dintre activităţile de transfer descrise 
mai înainte, cum sunt asigurarea de informaţii, demonstraţii de tehnologii noi, acces 
la noi echipamente, computere și software. 

Multe ţări au investit în eforturi de creare a unor entităţi de transfer tehnologic, 
cum sunt parcuri tehnologice sau incubatoare de afaceri. Aceste forme au scopul de 
a îmbunătăţi legăturile dintre dezvoltatorii de tehnologii și utilizatori prin proximitatea 
fizică, facilitând accesul comun la facilităţi și echipamente, expertiză și angajaţi cu 
competenţe specifice domeniilor tehnologice. 

Principalele tipuri de entităţi organizaţionale ale infrastructurii de inovare și 
transfer tehnologic sunt următoarele: 
 
- Oficiul de legătură cu industria (OLI) se defineşte ca entitate al cărei obiect de 
activitate constă în stabilirea, menţinerea și extinderea legăturilor dintre furnizorii 
rezultatelor cercetării-dezvoltării și mediul socio-economic (agenţii economici), în 
scopul facilitării transferului tehnologic [15]. 
 
- Centrul de transfer tehnologic (CTT) se defineşte ca entitate din infrastructură a 
cărei activitate constă în stimularea inovării și transferului tehnologic, în scopul 
introducerii în circuitul economic a rezultatelor cercetării, transformate în produse, 
procese și servicii noi sau îmbunătăţite. CTT sunt structuri cu răspândire amplă, fiind 
realizate în universităţi, parcuri ştiinţifice și tehnologice, incubatoare de afaceri, 
instituţii guvernamentale, regionale, locale, sau pot fi de sine stătătoare. 
 
- Centrele de inovare sunt infrastructuri care răspund necesităţilor noilor întreprinderi, 
implicate în dezvoltarea și comercializarea de produse și procese tehnologice noi, 
comportînd un risc comercial ridicat și care oferă servicii de transfer tehnologic și 
asistenţă inovativă, financiară etc. Scopul centrelor de inovare este încurajarea 
apariţiei de întreprinderi bazate pe înalta tehnologie ("high-tech"). 
 
- Centrele de resurse tehnologice sunt organizaţii care furnizează o asistenţă 
tehnologică, cum este cercetare fundamentală sau aplicativă, certificare sau control, 
difuzarea de informaţii tehnologice, formare și consiliere pentru grupuri de firme din 
acelasi sector de activitate. 
 
- Incubatoare de afaceri (IA), denumite și "centre incubatoare de afaceri inovative" 
sunt entităţi din infrastructura de inovare și transfer tehnologic a căror activitate este 
orientată în principal către facilitarea iniţierii și dezvoltării de noi întreprinderi 
inovative, bazate pe tehnologie avansată. 

Obiectivele specifice ale IA depind de destinaţia IA și pot fi : inovarea 
tehnologică, dezvoltarea regională, subcontractarea industrială, internaţionalizare 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Transfer_de_tehnologie#cite_note-13
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(creare de incubatoare în reţea), dezvoltare specializată a anumitor sectoare 
industriale. Scopul principal este orientarea spre noi tehnologii și pe de altă parte, 
dezvoltarea locală și crearea de noi locuri de muncă. O definiţie a IA oferită în [17] 
detaliază facilităţile oferite de IA: "Incubatorul de afaceri este o facilitate stabilită 
pentru a ajuta firmele tinere (start-up) în timpul primelor luni sau anilor timpurii (de 
funcţionare). Acesta oferă spaţii cu chirii accesibile, servicii și birouri comune, 
instruire în management, suport în marketing și deseori, acces la o formă oarecare 
de finanţare." 

Marian L. și Conţiu L.C. [18] au elaborat un model sistemic al unui IA care se 
prezintă ca o "cutie neagră" (black-box) în care se deosebesc intrări ce influenţează 
procesul de incubare în afaceri, iar rezultatele incubării (iesiri) se exprimă prin 
produse, servicii și alte efecte. 
- Parcul ştiinţific este de obicei adiacent unei universităţi și serveşte pentru 
facilitarea transferului de tehnologie de la cercetare și învăţământ la firme și 
organizaţii din cadrul parcului sau din zone vecine, pentru susţinerea dezvoltării unei 
firme etc. Un număr mare de parcuri ştiinţifice sunt  joint venture care implică 
guvernul naţional și autorităţile publice locale sau dezvoltatori de proprietăţi. 
- Parcul de cercetare, amplasat, de obicei, în incinta unei universităţi sau a unui 
institut de cercetare are o activitate preponderent ştiinţifică, preocupările legate de 
producţie fiind excluse. 

În SUA, parcurile de cercetare universitară și incubatoarele de afaceri au jucat 
un rol semnificativ în dezvoltarea complexelor tehno-industriale de genul celui din 
Silicon Valley sau al triunghiului de cercetare din Carolina de Nord. În Europa 
Occidentală, tehnopolurile din Franţa, centrele tehnologice din Germania și centrele 
de inovare și parcurile ştiinţifice din Anglia au constituit instrumente de dezvoltare a 
economiei locale [16]. 
- Brokerii tehnologici (sau brokeri de tehnologii) sunt agenţi de transfer tehnologic 
care pun în legătură ofertanţii și utilizatorii de tehnologii și ajută aceste două părţi să 
adapteze tehnologiile la utilizările curente. În UE există numeroase organizaţii de 
brokeri tehnologici, cum sunt : brokeri tehnologici cu activitate intensă, centre de 
avizare tehnologică, brokeri de informaţie etc. Activităţi de brokeraj tehnologic se 
desfăşoară și în incubatoare de afaceri și parcuri ştiinţifice. 
 

8.2.  Probleme ale organizării activităţilor de transfer tehnologic. 
 
Principalele probleme implicate în organizarea inovării și transferului 

tehnologic (ITT), în cadrul unei organizaţii de servicii tehnologice de tip ITT, sunt: 
- transformarea energiei intelectuale în energie practică; 
- transformarea cunoaşterii ştiinţifice în cunoaştere comprehensibilă, astfel, 

încât aceasta să poată fi înţeleasă și utilizată de către firme; 
- dezvoltarea unei instituţii, în care diferitele tipuri de cunoaştere să poată 

interacţiona pentru a produce rezultate practice. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Transfer_de_tehnologie#cite_note-15
http://ro.wikipedia.org/wiki/Transfer_de_tehnologie#cite_note-16
http://ro.wikipedia.org/wiki/Transfer_de_tehnologie#cite_note-Sandu-14
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 Pornind de la aceste probleme majore, se pot evidenţia obiectivele care stau 
la baza organizării inovării și transferului tehnologic: 

- facilitarea accesului la calificare și competenţe, 
- îmbunătăţirea accesului la finanţare, 
- facilitarea accesului pe piaţă, 
- crearea unui mediu favorabil inovării. 

 
Facilitarea accesului la calificare și competenţe. 

 
Calificarea și competenţele pot fi furnizate din resurse interne sau externe 

firmei. 
Construirea resurselor interne, prin training și prin angajarea de personal cu 

experienţă, implică: 
- încurajarea schemelor  de training pentru noile firme, în perioada de începere 

a activității „gestaţiei” sau a start-up-ului; 
- sprijinirea companiilor, bazate pe noile tehnologii, să angajeze personal de 

înaltă calificare. 
 
Utilizarea resurselor externe presupune accesul flexibil la competenţe externe. 

Acestea pot fi asigurate prin: 
- dezvoltarea reţelelor de experţi și de servicii profesionale; 
- promovarea parteneriatului public/privat; 
- asigurarea accesului simultan la fonduri și expertiză; 
- dezvoltarea schemelor de sponsorizare; 
- sprijinirea cercetătorilor din sectorul public și a profesorilor pentru a activa în 

cadrul firmelor. 
 
 Îmbunătăţirea accesului la finanţare. 
 
 Mecanismele, care pot fi stimulate pentru îmbunătăţirea accesului la finanţare, 
sunt: 
- Finanţarea publică în timpul fazei de gestaţie, respectiv de la etapa iniţială a 
conceptului, până la etapa demonstrării viabilităţii economice a proiectului. 
- Parteneriatul public/privat, care combină utilizarea fondurilor publice și private. 
Acest parteneriat poate include: 

- instrumente financiare specifice pentru protecţia drepturilor de proprietate 
intelectuală; 

- fonduri publice de expertiză; 
- fonduri legate de locaţiile de cercetare; 
- fonduri mutuale destinate creării noilor firme pe principiul "new ventures"; 
- mecanisme specifice de garanţii financiare sau patrimoniale. 

- Conexiunile dintre actorii implicaţi. Aceste conexiuni se pot dezvolta prin: 
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- organizarea de reţele regionale sau locale de "investitori formali", cu scopul 
măririi gradului de înţelegere a conceptului de start - up al firmei, de către 
bănci și fondurile de capital - risc; 

- implementarea reţelelor formate din antreprenori, cercetători și finanţişti; 
- proiectarea și diseminarea metodologiilor de audit adaptate noilor firme; 
- dezvoltarea de pieţe pan - regionale pentru firmele cu creştere rapidă, după 

modelul celor existente în Europa (AIM, EASDAQ, Euro - NM), în scopul 
atingerii nivelului necesar de lichiditate. 

- Legislaţia care reglementează protecţia micilor investitori și utilizarea fondurilor de 
pensii sau de asigurări. O legislaţie adecvată ar putea permite diversificarea 
investiţiilor financiare în domeniul firmelor necotate la bursă. 
 

Facilitarea accesului pe piaţă. 
 

Orientarea pe piaţă este un factor de succes, care poate fi stimulat prin: 
- promovarea de scheme - suport pentru cercetarea de piaţă; 
- asigurarea informaţiilor de piaţă; 
- dezvoltarea și diseminarea inteligenţei economice și a cunoaşterii tehnice la 

companii, mai ales, în fazele de start - up și de creştere; 
- dezvoltarea pieţelor pentru noile firme. 

 
Crearea unui mediu favorabil inovării. 

 
Ca factor de succes, inovarea poate avea un mediu favorabil prin: 

- formarea unei culturi antreprenoriale; 
- promovarea "modelelor" de antreprenori de succes; 
- mărirea gradului de înţelegere a conceptului de "management al creşterii"; 
- întărirea activităţilor de spin - off; 
- promovarea de facilităţi fiscale pentru activităţile inovative. 

 
Atribuţiile și obiectul de activitate ale organizaţiei preocupate de transfer 
tehnologic  

 
Pentru realizarea obiectivelor sale, organizația de ITT necesită atribuţiuni 

specifice și un obiect de activitate adecvat. 
 

Atribuţii 
 

Organizaţia de inovare și transfer tehnologic are atribuţii în domeniile inovării, 
transferului tehnologic, instruirii de specialitate și imaginii: 
 

(a) În domeniul inovării: 
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- realizează activităţi orientate către generarea, asimilarea și valorificarea 
rezultatelor cercetării – dezvoltării în sfera economică și socială; 

- realizează lucrări de evaluare, rezumare tehnică și audit tehnologic;  
- desfăşoară activităţi de informare – documentare și de intermediere tehnică și 

financiară; 
- asigură asistarea, monitorizarea și evaluarea licenţelor de brevete de invenţie; 
- organizează evidenţa rezultatelor cercetării prin Registrul special de evidenţă; 
- desfăşoară activităţi de protejare proprietate industrială. 

 
(b) În domeniul transferului tehnologic: 

 
- elaborează studii și cercetări de piaţă, studii de fezabilitate și planuri de 

afaceri; 
- organizează activităţi de demonstrare tehnologică și întreprinde scheme de 

finanţare comercială pentru aplicarea rezultatelor cercetării; 
- asigură atragerea de resurse financiare în sprijinul întreprinderilor din sector; 
- prestează activităţi de asistare la achiziţia de produse și servicii specifice 

domeniului; 
- asigură asistenţă metodologică proiectelor de transfer tehnologic;  
- fundamentează accesul la fondurile de dezvoltare; 
- organizează realizarea bazelor de date specializate; 
- elaborează studii privind politici industriale și ştiinţifice; 
- elaborează rapoarte agregate pentru fundamentarea politicilor macro-

economice, incluzând aspecte de legislaţie, mediu, societate; 
- organizează acţiuni specifice de promovare, pentru cunoaşterea rezultatelor 

cercetării – dezvoltării (întâlniri de afaceri, standuri de prezentare, participarea 
la târguri și expoziţii interne și internaţionale); 

- desfăşoară activităţi de editare publicaţii dedicate inovării și transferului 
tehnologic și organizează editarea de publicaţii electronice; 

- desfăşoară activităţi de consultanţă privind organizarea firmelor inovative și a 
afacerilor; 

- dezvoltă infrastructura institutului de inovare și transfer tehnologic; 
- asistarea la ofertele de proiecte ale institutului pentru PNCDI; 
- asigură valorificarea invenţiilor și ideilor inovative;  
- elaborează baze de date publice și cercetări documentare; 
- realizează aplicaţii informatice și asigură asistenţă e – commerce și e – 

marketing. 
 

(c) În domeniul instruirii de specialitate: 
 

- realizează cursuri de instruire în managementul inovării și de conducere a 
întreprinderilor inovative; 

- organizează seminarii, vizite de studiu, stagii de pregătire; 
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- editează documentaţiile suport, cum sunt: cursuri tipărite, metodologii și altele 
asemenea; 

- asigură susţinerea metodologică și logistică a doctoranzilor; 
- asigură instruirea pentru utilizarea surselor de informare specifice. 

 
(d) În domeniul imaginii și comunicării: 

 
- organizează acţiuni promoţionale cum sunt: conferinţe de presă, manifestări 

ştiinţifice și de promovare comercială, publicitate, reclamă și editarea de 
materiale și obiecte pentru marcarea evenimentelor (diplomă, insignă, medalii 
și altele asemenea); 

- editează reviste și alte publicaţii asemenea; 
- editează cărţi, tratate, dicţionare, compendii, manuale și altele asemenea; 
- Realizează diseminarea de informaţii prin dezvoltarea reţelelor de 

calculatoare, promovarea aplicaţiilor INTERNET și editarea de materiale de 
informare cum sunt: pliant, afiş, broşură, panouri de prezentare, foto, video, 
audio, CD – ROM, floppy – disk, pagini WEB și altele asemenea; 

- organizează contactele între potenţialii parteneri, incluzând favorizarea 
accesului la expertiză calificată; 

- organizează informarea clienţilor potenţiali despre tehnologiile disponibile, 
despre posibilităţile de valorificare, despre avantaje și costuri.  
 
Obiectul de activitate. 
 
Obiectul de activitate al organizației de ITT este: 

a) Dezvoltare experimentală în ştiinţe fizice și naturale. 
b) Activităţi de studiere a pieţei și sondaj. 
c) Activităţi de consultare pentru afaceri și management. 
d) Activităţi de testări și analize tehnice. 
e) Publicitate. 
f) Editarea cărţilor, broşurilor și a altor publicaţii. 
g) Editarea revistelor și periodicelor. 
g) Reproducerea pe suporţi a înregistrărilor cu caracter informatic. 
h) Comerţ intermediar cu diverse produse.  
i) Prelucrarea datelor. 
j) Activităţi legate de băncile de date. 
k) Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor. 
l) Alte forme de învăţământ. 
 
8.3. Promovarea companiilor spin-off 
 

Prin "spin-off" se defineşte o întreprindere a cărei activitate rezidă în aplicarea 
sau utilizarea rezultatelor activităţii de cercetare – dezvoltare din cadrul unei 
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universităţi sau institut de cercetare [35]. Aceasta este unul dintre instrumentele cele 
mai interesante și provocatoare ale transferului tehnologic: transferul oamenilor cu 
idei de produse / servicii de la universităţi sau institute de cercetare, dar nu un 
transfer la o organizaţie sau companie care există și care deja funcţionează. În 
schimb această organizaţie trebuie să fie construită în acelasi timp cu dezvoltarea și 
punerea în practică a ideii. Procesul poate începe cu o persoană care are o idee 
pentru un nou produs. De obicei pentru realizarea produsului este necesară 
aplicarea unei tehnologii de ultimă oră iar inventatorul (proaspătul absolvent) este 
convins că piaţa de-abia aşteaptă această ofertă nouă. Din acest punctul încep 
adevăratele probleme. Posibilul întreprinzător trebuie să înveţe un număr de lecţii 
uneori dureroase. Dezvoltarea unui produs viabil costă timp și bani. Există alte 
produse competitive pe piaţă și nu toţi potenţialii clienţi care ar putea folosi noul 
produs sunt gata să-l cumpere. Nu întotdeauna tehnologia de ultimă oră este cea 
mai bună pentru a obţine profitul scontat. Sunt necesare multe fonduri financiare 
pentru a porni o companie și să convingi potenţialii finanţatori. Planul de afaceri nu 
este singurul document de lucru ce trebuie realizat. Sunt mult mai multe astfel de 
lecţii și nu este uşor să găseşti surse sigure de informaţii. Calea de urmat de un om, 
un cercetător sau inventator cu o idee de afaceri și până a deveni un întreprinzător 
de succes este dificilă și lungă. Întreprinderile mici și cele nou-înfiinţate sunt o 
realitate a economiei globale, în care flexibilitatea și creativitatea individuală joacă un 
rol mult mai mare decât în secolul trecut. Astfel de acţiuni care se concentrează pe 
întărirea capacităţii de dezvoltare a întreprinderilor start-up și a celor mici sunt cele 
mai importante. Prin "start-up" se definesc întreprinderile cu un istoric de funcţionare 
de până la doi ani de activitate [35]. Primele stadii de viaţă ale unei întreprinderi start-
up sunt cele mai dificile. Procesul de administrare a creşterii, dezvoltarea noilor 
abilităţi în domenii cum ar fi contabilitatea, reglementarea afacerii și marketing-ul 
reprezintă provocări considerabile pentru antreprenori, care se pot confrunta cu un 
eşec în primii ani de funcţionare. Cea mai frecventă cauză a eşecului întreprinderilor 
start-up este lipsa suportului financiar, deoarece întreprinderile mici de obicei trebuie 
să funcţioneze pe piaţă pe baza propriilor resurse, fără a beneficia de susţinere 
financiară care să le ajute să facă faţă presiunilor mediului concurenţial.  
 

Prelegerea nr. 5 - Elemente generale privind managementul 
proiectelor 
 
Modulul IV – Elemente generale privind managementul proiectelor de inovare 
sau de transfer de tehnologie 
 
OBIECTIVE: 
La finalul acestui modul, cursantul va fi capabil să: 
- defineasca urmatoarele noțiuni: 
a) definirea proiectului ITT; 
b) planificarea și organizarea proiectului;  
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c) planificarea strategiei în domeniul calităţii;  
d) managementul riscurilor. 
- rezolve aplicatii in care apar noţiunile definite mai sus. 

 
Cap. 9 - Planificarea proiectului de inovare și de transfer tehnologic (ITT) 

 
9.1. Definirea proiectului ITT  

 
Proiectul de ITT se poate  defini ca fiind „un mod de a-i organiza pe oameni și 

de a gestiona activităţi inovare sau de transfer de tehnologie. Este o manieră de 
organizare și coordonare a muncii. Ceea ce îl deosebeşte de alte genuri de 
management este faptul că se concentrază în totalitate pe un anume rezultat final și 
că, în momentul în care se realizează acest rezultat, proiectul încetează să mai fie 
necesar și i se pune capăt.” [19]. 

Altfel spus, un proiect ITT reprezintă modalitatea de organizare funcţională a 
resurselor (umane și de altă natură) în vederea realizării unui obiectiv de ITT bine 
stabilit. Un astfel de proiect se defineşte ca o succesiune de procese nerepetitive în 
scopul realizării unor produse noi, bine definite, în cadrul unei organizaţii special 
create pentru acest scop, în cadrul unor constrângeri de timp, calitate și cost. 

Proiectul este o investiţie de resurse pe o perioada determinată, avâd ca scop 
realizarea unui obiectiv sau a unui set de obiective, cu ajutorul unor mijloace bine 
definite 

De asemenea, proiectul este un proces ce presupune: 
- rezolvarea unei probleme identificate sau schimbarea unei situaţii 

problematice; 
- existenţa unor resurse; 
- existenţa unor scopuri care trebuie să fie posibil de îndeplinit; 
- o soluţie specifică la o problemă specifică, într-un anumit context; 
- un început și un final bine definite și se desfăşoară într-un spaţiu concret; 
- implicarea unor variate abilităţi de planificare și implementare, diversi parteneri 

sau susţinători, precum și a unui număr de activităţi, evenimente și sarcini; 
- existenţa unei echipe și ţinteşte la binele unei organizaţii / comunităţi; 
- o serie de riscuri și elemente de incertitudine; 
- existenţa unor obiective măsurabile care pot fi evaluate, astfel putându-se 

aprecia dacă s-a făcut ce s-a propus, la calitatea dorită; 
- un anumit grad de autonomie faţă de activităţile curente ale organizaţiei; 
- un ciclu de viaţă determinat, compus din mai multe etape obligatorii, denumite 

astfel: identificarea, analiza și formularea proiectului, pregătirea acestuia, 
evaluarea preliminară a proiectului, angajarea finanţării, implementarea, 
monitorizarea și evaluarea finală a rezultatelor proiectului. 
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9.2. Managementul proiectelor de ITT 
 

9.2.1 Planificarea și organizarea proiectului 
 
O metodologie de management de proiect pune la dispoziţie o serie de 

componente și procese care să ajute în procesul de planificare, monitorizare și 
control și care să asigure că proiectul va fi realizat la timp, cu bugetul alocat, la 
nivelul de calitate programat și cu atingerea tuturor obiectivelor propuse.  

Metodologia managementului de proiect are mai multe componente:  
- Organizarea proiectului  
- Planificare  
- Managementul riscurilor  
- Managementul calităţii  
- Controlul proiectului  
- Managementul schimbării 

 
Rolul managerului de proiect 
 
Rolul esenţial al managerului de proiect este de a indica direcţia, perspectiva, 

orientarea strategică, de a armoniza obiectivele proiectului cu obiectivele organizaţiei 
în ansamblu. Managerul de proiect trebuie să facă tot posibilul astfel încât: 

- proiectul să se încheie la termenul stabilit; 
- proiectul să respecte bugetul angajat; 
- echipa de proiect să fie motivată și în permanenţă stimulată; 
- produsul final să fie livrat la standardele de calitate adjudecate iniţial. 
- În figua 16 sunt arătate activităţile managerului în cadrul proiectului. 
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Figura 9.1 – Activităţile managerului în cadrul proiectului 
 
Managerul de proiect conturează orientarea de ansamblu a proiectului, 

conferă direcţie strategică acestuia.  
Planificarea și organizarea proiectului se pot realiza prin mai multe metode. 
Variantele de planificare și organizatorice, cu care lucrează managementul 

prin proiect, depind de o serie de caracteristici, după cum urmează: 
- amploarea proiectului; 
- noutatea proiectului; 
- perioada de realizare a proiectului; 
- numărul și potenţialul personalului societăţii sau structurii organizatorice; 
- distribuţia specialiştilor în subdiviziunile organizatorice; 
- caracteristicile climatului de muncă; 
- personalitatea managerului de proiect. 
Reflectarea multiplei condiţionări a organizării managementului prin proiecte o 

reprezintă variatele modalităţi organizatorice adaptabile. În funcţie de caracteristicile 
organizaţionale principale, acestea se pot diviza în trei variante organizatorice: 

- managementul proiectelor cu responsabilitate individuală; 
- managementul proiectelor cu stat major; 
- managementul proiectelor cu structură mixtă. 
Oricare din aceste variante organizatorice implică existenţa și funcţionarea 

unei structuri organizatorice paralele cu structura organizatorică formală a societăţii 
respective, situaţie ce dă consistenţă organizării de tip matriceal. Această structură 
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organizatorică paralelă are o durată de viaţă limitată, ce coincide cu perioada 
solicitată de realizare a proiectului. 
 

a. Managementul proiectelor cu responsabilitate individuală 
 

Managementul pe bază de proiecte cu responsabilitate individuală se 
caracterizează prin atribuirea întregii responsabilităţi pentru derularea proiectului unei 
singure persoane, care asigură întreaga muncă de coordonare. Pentru realizarea 
proiectului, managerul acestuia se sprijină pe responsabilii desemnaţi pentru 
efectuarea acţiunilor implicate în compartimentele societăţii. Acest mod de 
organizare a managementului prin proiecte prezintă avantajele reducerii la minimum 
a cheltuielilor cu personalul și folosirea experienţei lucrătorilor și specialiştilor 
societăţii.  

Concomitent, managementul prin proiecte cu responsabilitate individuală are 
și dezavantaje majore. Personalul pus la dispoziţie de compartimente nu este 
întotdeauna de calitate corespunzătoare, cunoscută fiind tendinţa ca persoanele de 
conducere să se dispenseze cu prioritate de cadrele mai puţin pregătite sau 
insuficient de sârguincioase. Alt dezavantaj constă în nedegrevarea corespunzătoare 
a personalului implicat în realizarea proiectului de efectuarea sarcinilor precedente, 
de unde și probabilitatea apreciabilă a neglijării executării sarcinilor aferente 
proiectului. Dat fiind aceste dezavantaje, acest mod de organizare a managementului 
prin proiecte este folosit într-o 
proporţie mai redusă, de obicei când există un personal foarte bun în întreprindere, 
care a mai participat și la realizarea altor proiecte. 
 

b. Managementul proiectelor cu stat major 
 

În cazul acestei modalităţi organizatorice, dirijarea ansamblului acţiunilor 
implicate de realizarea proiectului este asigurată de managerul de proiect, în 
colaborare cu un colectiv ce se ocupă în exclusivitate de această problemă, denumit 
colectiv de decizie-conducere. De reţinut, că membrii colectivului efectuează și o 
parte apreciabilă din acţiunile implicate de proiect. Pentru efectuarea celorlalte acţiuni 
se apelează la ajutorul specialiştilor din compartimentele societăţii, desemnaţi în 
prealabil de conducerea acesteia. Calitatea rezultatelor obţinute depinde într-o 
măsură apreciabilă de competenţa colectivului special constituit pentru 
managementul prin proiecte. Ideal este ca în colectiv să fie atrase cadre atât din 
societate, cât și din afara ei. Specialiştii din structura organizatorică cunosc mai bine 
problemele și potenţialul unităţii, însă este posibil să fie mai subiectivi în munca 
depusă, mai dispusi pentru latura de rutină a activităţii și mai puţin pentru latura 
inovaţională. Specialiştii din afara unităţii prezintă avantajele unei abordări obiective, 
posedării altor experienţe, sensibilităţii sporite pentru inovaţie, dat fiind noul context 
în care acţionează. 
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c. Management proiectelor cu structură mixtă 
 

Această variantă organizatorică constă în existenţa conducătorului de proiect 
și a colectivului de proiect, precum și într-o reţea organizatorică specifică. Reprezintă 
o îmbinare a precedentelor tipuri de management prin proiecte, cumulând într-o 
anumită măsură atât avantajele, cât și dezavantajele acestora. La fel ca și 
precedenta modalitate organizatorică, managementul prin proiecte cu structură mixtă 
este utilizat cu o frecvenţă ridicată. Pentru a realiza structura organizatorică a 
managementului prin proiecte se recomandă următoarele: 
– colectivul de proiect conlucrează cu specialiştii din compartimentele funcţionale și 
operaţionale ale societăţii; 
– conducătorul de proiect conlucrează cu conducătorii compartimentelor funcţionale 
și operaţionale cărora le sunt subordonaţi nemijlocit specialiştii implicaţi în realizarea 
proiectului; 
– definirea generală a proiectului, ceea ce include în principal, precizarea obiectivelor 
urmărite, stabilirea amplorii proiectului și subdiviziunilor organizatorice implicate în 
realizarea sa, evidenţierea zonelor delicate unde trebuie acţionat cu prudenţă și 
formarea criteriilor pentru aprecierea rezultatelor finale; 
– definirea organizatorică a proiectului, ce se referă la stabilirea tipului de organizare 
utilizat, întocmirea listei principalelor sarcini, competenţe și responsabilităţi pentru 
managerul proiectului și componenţii echipei de proiect, stabilirea mărimii și 
componenţei statului major etc.; 
– desemnarea managerului proiectului, a responsabilităţilor subcolectivelor 
componente și a celorlalte persoane care vor participa le realizarea proiectului; 
– pregătirea climatului pentru implementarea managementului prin proiecte prin 
prezentarea noului sistem și a avantajelor sale tuturor componenţilor 
compartimentelor implicate; o atenţie majoră se acordă discutării cu şefii 
subdiviziunilor organizatorice ale întreprinderii în vederea convingerii lor de utilitatea 
proiectului și de necesitatea realizării lui; 
– implementarea managementului prin proiecte prin trecerea la realizarea 
obiectivelor prevăzute și exercitarea sarcinilor, competenţelor și responsabilităţilor 
participanţilor la proiect; 
– stabilirea modalităţilor de control ce urmează a fi utilizate pe parcursul realizării 
proiectului diferenţiat, pentru verificarea timpilor de execuţie, a cheltuielilor și a 
rezultatelor parţiale și finale. 

Managerul de proiect trebuie să ia încă de la început o decizie fundamentală: 
ce tip de organizare va folosi pentru realizarea proiectului? Opţiunile pe care le are 
sunt două: organizarea piramidală, sau organizarea matriceală. 

 
A. Organizarea piramidală (Line and Staff Organization) 

 
Organizarea piramidală este una formată dintr-un manager de varf (manager 

general), care poate avea în subordine directă vicepreşedinţi și consilieri, la nivelurile 
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inferioare găsindu-se departamentele, secţiile, birourile etc. ce au în frunte manageri 
de producţie, de marketing, de resurse umane, financiari etc.  

Managerii departamentali sunt în subordinea managerului general și au în 
subordinea lor alte persoane. Astfel, se formează o piramidă ierarhică. Aici linia de 
autoritate este verticală, comenzile și cererea de informaţii merg în jos pe aceste linii 
de autoritate, rapoartele și informaţiile mergând de jos în sus și urcând prin filtrare 
(figura 9.2). 
 

 
 

Figura 9.2 – Organizarea piramidală 
 

În momentul în care se elaborează un proiect, managerilor de proiect li se dă 
o anumită autonomie de la modul obişnuit de "lanţ al comenzii", delegându-li-se 
autoritatea necesară pentru a realiza proiectul. Ei sunt în continuare subordonaţi 
managementului superior, însă nu sunt întotdeauna controlaţi și au o autonomie de 
decizie mai mare decât a unui director de departament. 

 
B. Organizarea matriceală (Matrix Organization) 

 
Uneori proiectele complexe au nevoie de structuri inovative, cum ar fi cea 

matriceală. Acest tip de organizare face ca specialiştii să raspundă în faţa a doi şefi: 
managerul lor ierarhic și unul sau mai mulţi manageri de proiect. Desi este afectată 
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unitatea comenzii, din cauză că unii angajaţi trebuie să răspundă în faţa a mai multor 
superiori, acest tip de organizare a fost folosit cu succes, deoarece pare a fi cea mai 
bună cale de a folosi aptitudinile profesionale ale angajaţilor la mai multe proiecte 
(figura 9.3). 

 
 

Figura 9.3 – Organizarea matriceală 
 

Stabilirea sarcinilor 
 

Stabilirea sarcinilor se realizează cu ajutorul documentului intitulat Structura 
Detaliata a Activitatilor (SDA - WBS - Work Breakdown Structure), care împarte 
proiectul în elemente tot mai mici, organizate ierarhic, ce trebuie finalizate într-o 
anumită ordine până la finalizarea proiectului. 

SDA constituie instrumentul central de ordonare și comunicare în cadrul 
proiectului. Dacă este necesar, se pot realiza mai multe SDA în cadrul proiectului, 
prin împărţirea acestuia în funcţie de activităţi principale, produse, obiective, 
funcţiuni, responsabilităţi, orientare geografică etc (figura 9.4). 

SDA împarte proiectul în: 
- Pachete de lucrări (Work Packages) 
- Sarcini (Tasks); 
- Sub-sarcini (Subtasks). 

Managerul de proiect utilizează SDA ca un cadru comun pentru integrarea 
întregului proiect. 
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Figura 9.4 - Structura Detaliata a Activitatilor 

  
9.2.2 Planificarea resurselor și achiziţiilor 
 
Resursele necesare pentru derularea unui proiect sunt diverse (materiale, 

umane sau financiare), putându-se identifica o legătură strânsă între obiectivele 
proiectului și resursele necesare pentru implementarea acestuia. Planificarea 
resurselor se face ţinând cont atât de factorul cost, cât și de factorul timp. Resursele 
materiale, tehnice mai performante sau un personal mai numeros pot grăbi 
executarea unor sarcini, dar duc, de regulă, la costuri mai ridicate. Categoriile de 
resurse necesare pentru derularea unui proiect sunt: 

- resursele umane - personal specializat în management de proiect; 
- resursele de timp - timpul disponibil pentru activitățile ocazionate de derularea 

proiectului; 
- resursele financiare: resurse necesare pentru pregătirea propunerii de proiect; 
- resursele materiale: echipamente, materiale, spații și alte resurse necesare; 
- resurse tehnologice: metode, tehnologii și proceduri de lucru; 

Prin buget se alocă totalitatea resurselor financiare prevăzute pentru realizarea 
obiectivelor proiectului. 

Alocarea resurselor de personal se realizează ca în tabelul 9.1, în este 
prezentat un model de diagramă de alocare a resurselor de personal necesare în 
vederea derulării proiectului. 
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Tabelul nr. 9.1 – Alocarea resurselor 

 
unde u.v. = unităţi valorice (ROL, USD, EURO etc.) 

 
Managementul relațiilor cu furnizorii 
 
Procesele de achiziţie a resurselor în cadrul proiectelor include procedeele 

necesare în vederea aprovizionării cu bunuri și servicii în vederea atingerii scopului 
proiectului, dintre care cele mai importante sunt:  
– planificarea achiziţiilor – include produsele ce vor fi procurate, precum și data la 
care vor intra în posesia solicitantului. 
– planificarea solicitării – documentarea cu privire la caracteristicile bunurilor ce se 
doresc achiziţionate și identificarea potenţialilor furnizori. 
– solicitarea – analiza ofertelor furnizorilor pe bază de preţ, condiţii de livrare, 
reputaţie. 
– selecţia sursei – selectarea furnizorului dintre ofertanţi. 
– administrarea contractului – condiţiile contractuale survenite între solicitant și 
furnizorul de bunuri și servicii. 
– încheierea contractului – finalizarea contractului, livrarea produselor, rezolvarea 
posibilelor diferende apărute pe parcursul derulării contractului. 

Toate aceste procedee interacţionează între ele, creând un tot unitar, 
achiziţionarea resurselor funcţionând ca un serviciu centralizat. 

  
9.2.3 Stabilirea costurilor proiectului 
 
O componentă importantă a activităţii managerului de proiect constă din 

managementul financiar folosit în perioada implementării. În acest caz activitatea 
începe din momentul elaborării proiectului când, se stabileşte necesarul și 
disponibilul de resurse. Prin resurse necesare se înţelege atât acele resurse care vor 
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fi atrase prin proiect, cât și contribuţia proprie a organizaţiei / instituţiei care constituie 
solicitantul, în vreme ce prin disponibil de resurse înţelegem contribuţia locală a 
solicitantului, adică acele resurse pe care acesta le poate pune la dispoziţia 
proiectului. În acest sens, este obligatoriu ca managerul de proiect să cunoască 
modul de alocare al resurselor. Fără o previziune exactă a tuturor costurilor se pot 
întâmpla situaţii neplăcute cum ar fi imposibilitatea de a finaliza proiectul. Primul pas 
în asigurarea managementului financiar de succes este participarea managerului de 
proiect la elaborarea bugetului sau cunoaşterea foarte bine a acestuia. Următorul 
pas este reprezentat de cunoaşterea cu exactitate a procedurilor financiare aplicate 
de către fiecare finanţator în parte. Un alt aspect pe care managerii de proiect trebuie 
să îl trateze cu seriozitate este co-interesarea financiară a echipei de proiect, 
beneficiile materiale ale echipei de proiect trebuie adaptate în funcţie de resursele 
avute în cadrul proiectului.  

Elaborarea bugetului este un exerciţiu de estimare a costurilor unor activităţi și 
de stabilire implicită a acelor activităţi ce urmează a fi executate în limitele resurselor 
disponibile. Este de remarcat faptul că o cale eficientă de evaluare și control a 
planului operaţional include bugetele, care trebuie utilizate ca instrumente de 
conducere, nu ca un mod de a conduce. Stabilirea unor modele financiare viabile, 
trebuie să ţină cont de variabile, de politica generală, variabile externe și variabile de 
control. Un mare impact asupra bugetelor îl au: 

- ciclul de viaţă al proiectului; 
- condiţiile financiare ale activităţii; 
- condiţiile economice generale; 
- situaţia competiţiei; 
- tendinţele tehnologice; 
- accesul la resurse. 

De aceea, un buget realist se impune să coreleze în mod echilibrat sursele de 
venituri cu cheltuielile.  De multe ori, un management financiar defectuos al 
proiectului poate compromite realizarea lui, în schimb planificarea și controlul 
financiar riguros duc la obţinerea rezultatelor scontate de pe urma proiectului. 
Stabilirea unor modele financiare viabile, trebuie să ţină cont de politica generală, de 
variabilele externe și variabilele de control. În cele ce urmează, menţionăm o serie de 
tipuri de probleme ce pot să apară frecvent în procesul de bugetare: 

- consum mare de timp pentru pregătirea bugetului; 
- nu sprijină atingerea scopului și a obiectivelor; 
- nu mai este de actualitate; 
- conţine prea multe date; 
- se fac prea multe repetiţii în cadrul procesului; 
- bugetele rămân încremenite în proiect în cadrul unui proces general în 

schimbare; 
- se implică prea mulţi oameni în procesul de bugetare; 
- se pot controla foarte greu alocările bugetare; 
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Managementul financiar ca activitate managerială distinctă în cadrul etapei de 
implementare a proiectelor trebuie corelat, în primul rând, cu un plan strategic, 
deorece deciziile strategice au în mod normal implicaţii bugetare. Un alt aspect 
important se leagă de existenţa unui management financiar de succes în vederea 
reducerii timpului consumat cu colectarea datelor. Nu în ultimul rând, un 
management financiar de succes poate sprijinii sistemele financiare prin crearea unei 
baze de date care poate fi utilizată atât pentru raportările finaciare, cât și pentru 
bugetarea în sine. 

Prin buget se alocă totalitatea resurselor financiare prevăzute pentru 
realizarea obiectivelor proiectului, provenite din finanţare de la autoritatea 
contractantă (finanţator) și de la partenerii de proiect(Tabelul 6). Bugetul este sub 
forma unui deviz cadru antecalcul. Defalcarea finanţării se face pe două surse: cota 
finanţată de autoritatea contractantă și cofinanţare parteneri (alte surse) pe fiecare 
an calendaristic de realizare a proiectului. 

Cheltuielile de personal sunt numai pentru personalul angajat al contractorului 
care asigură suportul ştiinţific și tehnic pentru realizarea proiectului. Obligaţiile 
prevăzute prin lege privind costurile salariale ale personalului faţă de finanţator sunt 
în sarcina contractorului. Cheltuielile cu deplasările, transportul, cazarea sunt făcute 
numai pentru realizarea serviciilor prevăzute în contract. Cheltuielile materiale sunt 
cheltuieli de exploatare ce participă direct la realizarea proiectului. Materiile prime 
sunt specifice fiecărui proiect și consumul lor trebuie să rezulte din memoriul tehnic. 
Materialele consumabile sunt materiale auxiliare necesare în derularea proiectului, 
rechizite și alte consumuri. Combustibilii sunt numai cei care contribuie direct la 
realizarea proiectului. Sunt consumuri specifice care apar în cursul realizării 
proiectului și nu se regăsesc în regie, deoarece se poate dovedi valoarea în cadrul 
proiectului cu documente justificative. Pentru activităţi care nu pot fi realizate de 
contractor, acesta poate apela la terţi, alţii decât partenerii de proiect.  

Cheltuielile indirecte reprezintă costurile generale indirecte calculate conform 
destinaţiei acestor cheltuieli astfel: energie, apă, servicii telefonice, administrație, 
management, amortizare clădiri (echipamente), impozit clădiri și teren, întreţinere, 
taxe poştale, instruire personal.  

Dotările sunt cele care au fost prevăzute în lista echipamentelor care urmează 
să fie achiziţionate în cadrul proiectului. 
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Tabelul nr. 9.2 – Devizul cadru al proiectului 
 

DEVIZ CADRU 

                                                                                                                                                                             - lei - 

  TOTAL An 1 An 2 An 3 

  B
* 

A
** 

B
* 

A
**
 B

* 
A

** 
B

* 
A

** 

 I. Cheltuieli directe :         

1 1. Cheltuieli de personal         

 1.1 Cheltuieli cu salariale          

 1.1.1. Salarii         

 1.1.2.  Contribuţii         

   a.  CAS          

   b.  Şomaj
 

        

  c.  CASS         

  d. altele, conform reglementarilor in vigoare         

  1.2. Alte cheltuieli de personal          

  a. deplasări, detaşări, transferuri în țară          

  b. deplasări, detaşări, transferuri în 
străinătate 

        

 2 Cheltuieli materiale și servicii         

 2.1 Materiale, materii prime         

 2.2 Lucrări și servicii executate de terţi, din 
care: 

        

 a. colaboratori         

 b. teste, măsurători, analize         

 c. omologări         

 d. amenajare spaţiu interior         

 e. studii, anchete statistice         

   f. asistenţă tehnică, consultanţă         

3 Alte cheltuieli specifice proiectului         

 II Cheltuieli indirecte : regia %
 

        

III Dotări independente și studii pentru 
obiective de investiţii : 

        

 1. echipamente pentru cercetare - 
dezvoltare ; 

        

 2. mobilier aparatura ;         

 3. calculatoare electronice și echipamente 
periferice ; 

        

 5. mijloace de transport ;         

 6.studii pentru obiective de investiţii.         

  Total tarif (valoare contract) I+II+III         
*
 B - finanţare din bugetul de stat 

** 
A - finanţare din alte surse 
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9.2.4 Planificarea strategiei în domeniul calităţii 
 

Managementul calităţii proiectului include procesele necesare pentru 
asigurarea că proiectul va satisface cerinţele pentru care a fost lansat. 

Managementul calităţii proiectului include toate funcţiile de management care 
determină politica de calitate, obiectivele și responsabilităţile aferente proiectului și se 
realizează prin « planificarea calităţii », « asigurarea calităţii », « controlul calităţii », « 
creşterea calităţii », cuprinse în « sistemul calităţii ». 

Managementul calităţii proiectului, prezintă trei componente disticte, fiecare 
dintre acestea fiiind structurate pe :date de intrare, instrumente și tehnici de realizare 
a etapei calitative respective precum și rezultatele finale, ce sunt prezentate sub 
forma unor date de iesire.  

În principial, fiecare dintre aceste etape, prezintă următoarea structură : 
1. Planificarea calităţii proiectului - identifică standardele de calitate relevante ( de 
referinţă) pentru proiect și determină modalităţile de satisfacere a acestora. 
2. Asigurarea calităţii proiectului - evaluează performanţele generale ale 
proiectului pentru asigurarea că acesta va satisface condiţiile standardelor de 
referinţă . 
3. Controlul calităţii proiectului - monitorizează rezultatele specifice ale proiectului 
pentru asigurarea că acesta va satisface condiţiile standardelor de referinţă. 

Aceste trei procese interacţionează atăt între ele căt și cu celelalte procese ale 
managementului proiectului. Fiecare proces impune eforturi din partea unuia sau a 
mai multor membri ai echipei, sau a altor structuri organizaţionale, în funcţie de 
necesităţile proiectului. Fiecare proces se regăseşte cel puţin o dată în fiecare fază 
(etapă) a proiectului. Desi procesele sunt prezentate ca elemente distincte, cu 
interfeţe clar definite, în practică ele pot interacţiona unele cu altele. Managementul 
calităţii proiectului se adresează atât managementului proiectului propriu-zis cât și 
produsului/serviciului rezultat din proiect. Termenul de « produs » este generic utilizat 
în literatura referitoare la calitate, el referindu-se atăt la produse căt și la servicii. 
Absenţa cerinţelor de calitate, în fiecare fază a proiectului, poate avea consecinţe 
negative asupra partenerilor implicaţi în proiect.  

De exemplu : 
■ Modificările cerinţelor clientului/utilizatorului proiectului, prezentate pe parcursul 
execuţiei proiectului, în reuniunile (şedinţele) de fază, pot avea consecinţe negative 
în sensul creşterii sarcinilor echipei de proiect. 
■ Devansarea inspecţiilor de calitate planificate, stabilite în cadrul reuniunilor de 
modificare a duratelor de realizare a obiectivelor intermediare, poate avea consecinţe 
negative prin apariţia unor erori neprevăzute. 

Un aspect critic în managementul calităţii proiectului îl reprezintă necesitatea 
ca obiectivele stabilite ale proiectului, prezentate în scopului proiectului, să răspundă 
necesităţilor implicite și explicite ale clientului/utilizatorului. Echipa de proiect nu 
trebuie să confunde « calitatea » cu « clasa ». Clasa reprezintă o treaptă sau un grad 
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dat unor entităţi care au funcţionalităţi (utilizări) comune dar au caracteristici tehnice 
diferite. 

 

 
 

Figura 9.5 – Cauzele deficienţelor de calitate 
 

Calitatea slabă este întotdeauna o problemă. Clasa inferioară poate să nu fie. 
De exemplu, un produs software poate fin de calitate superioară (fără defecte 
evidente) dar de clasă inferioară (cu număr limitat de caractere) sau poate fi de slabă 
calitate (defecte evidente numeroase, utilizare greoaie) și de clasă superioară 
(multiple caracteristici). 

Determinarea și stabilirea nivelelor cerute atât de calitate cât și de clasă 
reprezintă responsabilitatea atât a managerului de proiect cât și a echipei pe care 
acesta o coordonează. 

Echipa de proiect trebuie, de asemenea, să conştientizeze faptul că un 
management modern al calităţii completează managementul proiectului. De exemplu, 
ambele discipline recunosc importanţa : 
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- satisfacţiei clientului/utilizatorului - înţelegerea, specificarea și influenţarea 
necesităţilor astfel încât ele să răspundă aşteptărilor acestuia. Acest lucru reprezintă 
conformitatea produsului cu cerinţele proiectului care trebuie să realizeze ceea ce a 
stabilit să realizeze și să satisfacă necesităţile reale ale clientului/utilizatorului). 
- acţiunilor de prevenire, mai mult decât de corecţie - costul acţiunilor de prevenire a 
unor greşeli este întotdeauna mai mic decât costul corectării lor. 
- managementul responsabilităţii - realizarea fazelor proiectului presupune 
participarea 
întregii echipe, dar managementul responsabilităţii presupune planificarea și 
estimarea resurselor necesare pentru realizarea fazelor. 

În plus, calitatea duce atât la creşterea calităţii managementului proiectului cât 
și la creşterea calităţii produsului rezultat. Totusi există o limitare în abordarea 
managementului calităţii, de care echipa de proiect trebuie să ţină seama. Durata 
limitată de realizare a proiectului presupune limitarea investiţiilor în creşterea 
calitatăţii produsului, mai ales în prevenirea apariţiei defectelor și în evaluarea lor. 
 

Planificarea calităţii proiectului 
 

Planificarea calităţii presupune identificarea standardelor de calitate, relevante 
pentru proiect și determinarea modalităţilor de satisfacere a acestora. Este una dintre 
cheile proceselor ajutătoare ale planificărilor proiectului. Poate fi realizată în mod 
regulat sau în paralel cu alte procese de planificare. De exemplu, schimbările cerute 
asupra produsului necesită stabilirea standardelor de calitate aferente și poate 
necesita ajustări de costuri pe parcursul fazelor proiectului ,sau, calitatea dorită a 
produsului poate necesita o analiză de risc pentru identificarea problemelor ce pot 
apare la realizarea proiectului. 

Tehnicile de planificare a calităţii sunt, în cea mai mare parte, cele utilizate în 
planificarea proiectului. Echipa de proiect trebuie să respecte una din axiomele 
fundamentale ale managementului modern al calităţii - calitatea se planifică, nu se 
controlează. 
 

9.2.5 Managementul riscurilor 
 

Sursele de risc sunt categorii de evenimente care pot afecta buna desfăşurare 
a activităţilor planificate ale proiectului. Identificarea riscurilor  se referă la riscurile 
interne, ce ţin de competenţa echipei de proiect și la riscurile externe, care pot apare 
din procese din afara proiectului. Esenţa riscului, ce se exprimă prin posibilitatea 
evaluării cuantificate a probabilităţi apariţiei unei situaţii nefavorabile, condiţionează 
necesitatea elaborării metodelor și mecanismelor de diminuare a efectului negativ al 
evenimentelor prevăzute. Cunoaşterea pericolului potenţial și a nivelului de impact al 
riscului permite a le gestiona în mod mai eficient. 

Identificarea și evaluarea riscurilor semnificative trebuie să se realizeze cu 
luarea în considerare a factorilor interni (de exemplu: complexitatea structurii 
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organizatorice, natura activităţilor desfăşurate, calitatea personalului și fluctuaţia 
acestuia) și a factorilor externi (de exemplu: condiţii economice, schimbări legislative 
sau legate de mediul concurenţial în sectorul specific, progrese tehnologice). 

Principalele probleme care pot apare în managementul riscului proiectelor 
sunt următoarele: 

 
- producerea de întârzieri în derularea proiectului, pentru anumite activităţi sau 

livrabile, în urma apariţiei unor probleme care nu au fost prevăzute; 
- depăsirea bugetului alocat pentru proiect datorită unor situaţii neprevăzute; 
- crearea unor situaţii tensionate în cadrul echipei de proiect comune furnizor - 

beneficiar în urma manifestării unor riscuri; 
- realizarea unor compromisuri relativ la calitatea unor livrabile datorită apariţiei 

unor probleme care nu au fost prevăzute. 
Cauzele care produc aceste probleme sunt în general următoarele: 

- nu sunt clar definite sau nu sunt formal asumate de către părţi 
responsabilităţile referitoare la managementul riscurilor; 

- în marea majoritate a cazurilor nu este folosită, nici de către beneficiar și nici 
de către furnizor, o procedură formală de realizare a managementului 
riscurilor, care să prezinte modalitatea practică de realizare a identificării 
riscurilor, a probabilităţii de apariţie și a impactului în cazul apariţiei, a 
planificarii activităţilor de contracarare și a planurilor alternative în cazul 
materializării riscului; 

- nu sunt stabilite responsabilităţile în identificarea și controlul riscurilor pentru 
persoanele cu autoritate de decizie din cadrul organizaţiei beneficiarulu; 

- nu sunt identificate și disponibile modalităţile concrete prin care pot fi 
controlate riscurile în cadrul organizaţiei beneficiare; 

- nu sunt derulate şedinţe de analiză comune (beneficiar și furnizor) în vederea 
identificării și evaluării riscurilor din proiect; 

- nu sunt stabilite sau derulate planuri de acţiune de către coordonatorul de 
proiect al beneficiarului în vederea contracarării riscurilor; 

- nu este solicitată în cadrul caietului de sarcini prezentarea în cadrul ofertei 
tehnice de către furnizor a unui plan concret de management al riscului pentru 
principalele riscuri identificate; 

-  planul de riscuri nu este revizuit pe parcursul proiectului. 
 
În tabelul nr. 7, se prezintă diverse consecinţe ale acţiunii factorilor de risc, 

care pot să se manifeste în derularea unui proiect. 
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Tabelul nr. 9.3 – Exemple de consecinţe ale acţiunii factorilor de risc 
 

Consecinţe 

Clasificare 

5 4 3 2 1 

Descriere 

Catastrofic Mare Moderat Minor Nesemnificativ 

Obiective 

Obiectivul 
proiectului nu 
este realizat 

Realizarea 
obiectivului este 
întârziată cu 50 
% sau mai mult 

Realizarea 
obiectivului este 
întârziată cu mai 
puţin de 50 %  

Termene 
parţiale 
nerealizate 

Efect neglijabil 
asupra 
termenelor 
parţiale 

Resurse umane 

Multiple efecte 
inevitabile sau 
ireversibile 
asupra 
oamenilor, în 
proprţie de până 
la 50 % 

O singură 
dizabilitate 
inevitabilă sau 
ireversibilă la 
una sau mai 
multe persoane      
(peste 30 %) 

Dizabilitate 
moderată sau 
handicap         
(sub 30 %) 

Dizabilitate 
semnificativă, 
dar reversibilă, 
care necesită 
spitalizare 

Nu este necesar 
tratament 
medical 

Resurse financiare 

Abaterea cu 
50% de la buget 

Abaterea cu 
30% de la buget 

Abaterea cu 
20% de la buget 

Abaterea cu 
10% de la buget 

Abaterea cu 5% 
de la buget 

Mediul extern 

Dereglarea 
foarte gravă pe 
termen lung a 
funcţiilor 
ecosistemului 

Dereglarea  
gravă pe termen 
lung a funcţiilor 
ecosistemului 

Efecte serioase 
în ecosistem pe 
termen mediu 

Efecte moderate 
în ecosistem pe 
termen scurt 

Efecte minore în 
ecosistem 

Legislaţie 

Semnificativă 
punere sub 
acuzare 

Încălcare majoră 
a legii 

Serioasă 
încălcare a 
instrucţiunilor și 
raport către 
autoritatea de 
anchetă 

Minore 
nerespectări ale 
regulamentelor 

 

Reputaţia 

Protest public 
sau media la 
nivel 
internaţional 

Protest public 
sau media la 
nivel naţional 

Adversitate 
semnificativă a 
publicului, 
media sau ONG 
- uri 

Îngrijorare locală 
reflectată în 
media 

Adversitate 
minoră locală 
reflectată în 
media 
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Prelegerea nr. 6 - Elemente generale privind ocupaţii specfice 
inovării și transferului tehnologic 
 
Modulul V – Resurse umane în inovare și transfer tehnologic 
 
OBIECTIVE: 
La finalul acestui modul, cursantul va fi capabil să: 
- defineasca urmatoarele noţiuni: 
a) managerul de inovare  
b) broker-ul de tehnologii  

 
Cap. 10 – Ocupaţii specfice inovării și transferului tehnologic 

 
10.1. Managerul de inovare 

 
Managerul de inovare este responsabil cu gestionarea eficientă a procesului 

de inovare într-o firmă. 
Aşa cum s-a mai precizat, inovarea este procesul prin care ideile noi (rezultate 

în urma procesului creativităţii sau al eforturilor de cercetare – dezvoltare, pe de-o 
parte, și a solicitărilor pieţei, pe de altă parte) se transformă în bunuri respectiv valori 
materiale destinate pieţei , deci, vânzării către potențialii clienți. 

Managerul de inovare răspunde de exercitarea funcţiilor manageriale: de 
identificare idei/soluţii noi, analiză, sinteză și previziune, organizare, antrenare, 
coordonare, control – evaluare, precum și de identificare a schimbărilor produselor/ 
tehnologiilor/ serviciilor în funcţie de mediul exterior. 

Principalele caracteristici ale managerului de inovare sunt:  
- capacitatea de a fi vizionar;  
- de a fi conştient de riscurile potenţiale ale aplicării noului (pentru a le 

minimaliza prin politici și măsuri adecvate);  
- capacitatea și disponibilitatea de a învăţa continuu; 
- capacitatea de analiză și sinteză; 
- capacitatea de comunicare și negociere; 
- abilităţi de lucru în echipă, rezistenţă la stress. 

Profesia de manager de inovare cere pe lângă aprofundate cunoştinţe despre 
procesul de inovare și de management, stăpânirea unor cunoştinţe complexe, atât 
tehnologice, cât și economice, o cultură generală și ştiinţifică, cunoştinţe de 
comunicare, marketing, negociere etc. 

Activităţile cadru pe care trebuie să le desfăşoare sunt: 
- elaborarea strategiei de inovare a firmei, în urma auditării acesteia; 
- implementarea planului de realizare a strategiei de inovare la nivelul firmei; 
- coordonarea dezvoltării profesionale a echipei; 
- coordonarea culegerii de idei creative; 
- crearea unui sistem de gestiune a datelor privind ideile de inovare; 
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- elaborarea metodelor de valorificare a capitalului intelectual al firmei; 
- evaluarea procesului de inovare pe întreg ciclu de viață; 
- asigurarea continuităţii procesului de inovare în firmă. 

 
Un manager de inovare trebuie să îndeplinească următoarele roluri: 

- rolul interpersonal – trebuie să se materializeze prin înţelegerea clienţilor, 
motivarea și coordonarea echipei de inovare, motivarea factorilor de decizie, 
medierea opozanţilor procesului de inovare, organizarea cooperării cu reţelele 
externe de colaborare; 

- rolul informaţional – prin propria informare privind stadiul tehnicii în domeniul 
său de activitate și a tuturor factorilor care participă la procesul/procesele de 
inovare; 

- rolul decizional – prin care decide soluţia cu risc minim, fiind capabil să 
prezinte argument certe pentru a influenţa deciziile managerului general și ale 
consiliului de administraţie în ceea ce priveşte finanţatea. 
 
Principalele probleme pe care managerul de inovare trebuie să le rezolve în 

activitatea sa sunt: 
- implementarea în firmă la toate nivelurile a mentalităţii conform căreia 

inovarea reprezintă cea mai bună soluţie pentru dezvoltare economică și 
competitivitate,  

- implementarea culturii organizaţionale specifică firmelor inovative. 
 

10.2. Brokerul de tehnologii  
 

Brokerul de tehnologii este persoana calificată pentru efectuarea transferului 
tehnologic, este persoana care corelează oferta cu cererea respectand proprietatea 
industrială. 

Prin transfer tehnologic se înțelege examinarea sistematică și independentă a 
unei tehnologii oferită de un deținător cu drepturi de proprietate industrială pentru a 
determina caracteristicile, avantajele, modul de aplicare pe piață, în scopul găsirii 
unui partener interesat de a aplica respectiva tehnologie. Brokerul identifică 
rezultatele inclusiv ale cercetării, în special acele rezultate considerate potrivite 
pentru exploatarea de cea de-a treia parte (beneficiarul transferului tehnologic) și 
promovarea acestora în legatură cu nevoile economiei. 

Transferul tehnologic este o componentă esențială a inovării. Intr-o definiție 
concisă, inovarea este ”producerea, asimilarea și exploatarea cu succes a noutății în 
sferele economice și sociale”. Inovarea este de regulă o activitate din care rezultă un 
produs (bun sau serviciu) sau procedeu nou sau semnificativ îmbunatățit lansat pe 
piață ori în propria companie de către persoanele – fizice sau juridice – care au avut 
aport inovativ. 

În centrul procesului de inovare se află companiile deoarece beneficiul 
economic al unei exploatări de succes a noutății este receptat de acestea iar efectul 
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final al politicii de inovare trebuie să se răsfrângă asupra companiilor: asupra 
politicilor, a capacităților lor creative și productive, de a creşte competitivitatea 
precum și a mediului de operare. Inovarea este un mijloc esențial pentru companii de 
a-și crea avantaj competitiv și valoare superioară față de clienții lor. 

Transferul de tehnologie desemnează orice tranzacție asupra tehnologiei 
vizând transmiterea de către deținătorul de tehnologie către beneficiar a cunoștințelor 
cu privire la metoda, modul, experiența de producere a unui produs, crearea unei 
fabrici, uzine etc., împreună cu tehnica aferentă, indiferent dacă este brevetată sau 
nu, pe plan juridic. Transferul se înfăptuiește pe cale contractuală, părțile 
contractante fiind parteneri.  

Obiectul transferului de tehnologie se poate concretiza prin: brevete de 
invenție, desene și modele tehnice, formule secrete de fabricație și, in general, 
asistență tehnică nebrevetată, care în mod curent este cunoscută sub denumirea de 
know-how, enegineering, francising, hardware și software etc. 

Activitățile tipice și servicii legate de transferul tehnologic și exploatarea 
rezultatelor cercetării pot include dar nu se restrâng numai la următoarele: 

-  conștientizare – promovarea serviciilor, publicarea de oportunități 
tehnologice. 

-  contact – audit tehnologic/ evaluare tehnologică, vizite la firme, întâlniri 
pentru identificarea ofertelor și nevoilor locale; organizarea de evenimente de 
transfer tehnologic, brokeraje, zile deschise, seminarii, expoziții; contact direct cu 
IMM-urile și alți participanți potriviți; dezvoltarea unei baze de date la cerințele 
companiilor locale.  

-  asistență – aplicarea de tehnologii care să se potrivească nevoilor 
identificate/ diseminării de profile tehnologice și căutare de parteneri pentru 
exploatarea tehnologiilor identificate prin cooperare; asistență în pregătirea unor 
întâlniri comune între potențialii parteneri; asistență în pregătirea și încheierea 
contractelor și planurilor de exploatare tehnologică; căutarea de servicii adiționale în 
aceste probleme, posibil în cadrul schemelor de suport comunitar existente pe plan 
național.  

-  contracte semnate – acordarea de asistență la încheierea contractelor de 
transfer tehnologic/ contracte de cooperare tehnologică.  

 
Brokerii de tehnologii sunt specialiști care trebuie să demonstreze abilități 

analitice, onestitate, tenacitate, să aprecieze situațiile în mod realist, să aibă 
capacitatea de examinare, să înțeleagă operațiuni complexe dintr-o perspectivă largă 
și să înțeleagă rolul unităților individuale în cadrul întregii organizații. 
 

Descriere 
 

Calificarea Broker de tehnologii (studii superioare) presupune efectuarea unui 
complex de activităţi care au ca rezultat: 
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- examinarea sistematică și independentă a unei tehnologii oferită de un 
deținător cu drepturi de proprietate industrială pentru a determina 
caracteristicile, avantajele, modul de aplicare pe piață, în scopul găsirii unui 
partener interesat de aplicarea respectivei tehnologii; 

- efectuarea transferului tehnologic respectând proprietatea industrială 
asigurând consultanţă și asistând părţile pe durata transferului, după caz; 

- promovarea serviciilor, publicarea de oportunități tehnologice. 
 
Brokerul identifică rezultatele inclusiv ale cercetării, în special acele rezultate 

considerate potrivite pentru exploatarea celei de-a treia părţi și promovarea acestora 
în legătură cu nevoile economiei. 
 

Motivaţie 
 

Transferul tehnologic este o componentă esențială a inovării. Așa cum s-a mai 
precizat, într-o definiție concisă, inovarea este ”producerea, asimilarea și exploatarea 
cu succes a noutății în sferele economice și sociale”. Inovarea este de regulă o 
activitate din care rezultă un produs (bun sau serviciu) sau procedeu nou sau 
semnificativ îmbunătățit lansat pe piață ori în propria companie de către persoanele – 
fizice sau juridice – care au avut aport inovativ.  

În centrul procesului de inovare se află companiile deoarece beneficiul 
economic al unei exploatări de succes a noutății este receptat de acestea iar efectul 
final al politicii de inovare trebuie să se răsfrângă asupra companiilor: asupra 
politicilor lor, a capacitaților lor creative și productive, de a creşte competitivitatea 
precum și a mediului lor de operare. Inovarea este un mijloc esențial pentru companii 
de a-și crea avantaj competitiv și valoare superioară față de clienții lor. 
 

Condiţii de acces 
 

Pentru a devenii broker de transfer tehnologic sunt necesare studii superioare 
și eventual doi ani de practică, în care să fi cunoscut și aplicat ceea ce poate 
constitui obiectul unui transfer tehnologic de: brevete de invenție, desene și modele 
tehnice, formule secrete de fabricație și, în general, acordarea de asistență tehnică 
nebrevetată, care în mod curent este cunoscută sub denumirea de know-how, 
enegineering, francising, hardware și software etc. 
 

Nivelul de studii minim necesar 
 

Este absolut necesar ca brokerul de transfer tehnologic să aibă studii 
superioare în domeniul de aplicare a transferului. 
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Rute de progres 
 

Brokerii de tehnologii sunt specialiști care trebuie să demonstreze abilități 
analitice, onestitate, tenacitate, să aprecieze situațiile în mod realist, să aibă 
capacitatea de examinare, să înțeleagă operațiuni complexe dintr-o perspectivă largă 
și să înțeleagă rolul unităților individuale existente la nivelul unei organizații.  
Brokerii pot proveni din mediul universitar, din organizaţii care derulează proiecte de 
cercetare – dezvoltare, IMM – uri inovative care au realizat transfer tehnologic. 
 

Cerinţe legislative specifice 
 
 Pentru realizarea eficientă a transferului tehnologic trebuie respectate 
reglementările existente în vigoare precum: 

- reglementările în domeniul transferul de tehnologie; 
- reglementările în domeniul dreptului de proprietate industrială și intelectuală. 

 
Rolul brokerului în selectarea tehnologiilor 

 
 Prin activitățile desfășurate, brokerul joacă un rol deosebit în selectarea 
transferului tehnologic: 
 

 Evaluează cu anticipaţie nevoile clientului (ofertant și beneficiar de tehnologie) 
ținând cont de domeniul de activitate, poziţia sa pe piaţă și tendinţele generale 
ale acesteia 

 Realizează profilul de risc al clientului folosind metode adecvate care iau in 
consideraţie tipurile de risc ce pot afecta activitatea acestuia și piaţa specifică 

 Concluzionează cu privire la impactul transferului asupra rezultatelor 
financiare ale clientului. 

 Alege oferta, cererea optimă pentru client pe baza profilului de risc identificat 
 Susţine oferta, cererea optimă în faţa clientului pe baza analizei de tip SWOT 
 Identifică situaţiile care necesită consultanţă  
 Alege sau adaptează formele adecvate de consultanţă, corelat cu situaţia 

clienţilor 
 Elaborează recomandări și soluţii pe care le propune clientului, conform unor 

standarde, cu aplicarea de instrumente și tehnice specifice, personalizat 
 Monitorizează efectele serviciilor de consultanţă oferite in principal cu privire la 

evoluţia financiară a clientului consiliat 
 

Rolul brokerului în promovarea tehnologiilor 
 

Odată făcută selecția transferul tehnologic trebuie promovat prin: 
 Elaborarea de materiale promoţionale clare, atractive, adecvate scopului 

urmărit 
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 Distribuie materiale promoţionale prin medii de informare adecvate. 
 Participarea la activităţi de promovare a imaginii organizaţiei și a serviciilor 

acesteia în limitele prevăzute de standarde. 
 Asigurarea unui schimb de informaţii cu instituţiile implicate în transferul 

tehnologic în formele cerute, cu păstrarea confidenţialităţii, acolo unde este 
cazul. 

 
Rolul brokerului în vânzarea tehnologiilor 

 
 Nu în ultimul rând, brokerul are un rol deosebit în efectuarea propriu-zisă a 
transferului tehnologic către beneficiar: 
 

 Contactează organizaţiile care furnizează produse, tehnologii,  servicii 
tehnologice, conform regulamentelor interne, pentru schimb de informaţii, 
verbal sau scris 

 Identifică, selectează și monitorizează informaţiile necesare procesului de 
vânzare (brokeraj) în funcţie de utilitatea lor 

 Stabileşte segmentul de piaţă și auditoriul ţintă funcţie de obiectivele urmărite 
și segmentul de piaţă, pentru a asigura o bună direcţionare a mesajului 

 Elaborează și distribuie materiale promoţionale în mod profesionist, atractiv și 
respectiv in modalitatea adecvată 

 Promovează produsele,  tehnologiile și serviciile tehnologice, rezultate ale 
cercetării, cu obiectivitate, evidenţiind avantajele și dezavantajele  

 Clarifică cu profesionalism observaţiile și întrebările clienţilor 
 Vinde produsele, tehnologiile și serviciile tehnologice, rezultate ale cercetării, 

după verificarea concordanţei dintre oferta și solicitare, împreună cu 
documentele de reglementare, unde este cazul 

 Plasează produsele, tehnologiile și serviciile tehnologice, rezultate ale 
cercetării, după verificarea concordanţei dintre oferta și solicitare, 

 Monitorizează rezultatelor activităţii de promovare și vânzare prin urmărirea 
evoluţiei financiare a clienţilor. 
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