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Inainte de a incepe

Mod silentios



Cuprinsul programului de formare profesionala pentru

managerii responsabili cu inovarea

Întâlniri față-în-față 

• Introducere, dimensiunile inovării și procesul de inovare [4 ore]

• Auditul inovării [2 ore] 

• Cultura inovării și dezvoltarea resursei umane pentru inovare [2 ore] 

• Strategia de inovare a firmei [2 ore] 

• Managementul ideilor [2 ore] 

• Inovația modelelor de afaceri [4 ore] 

• Proprietatea intelectuală și evaluarea proprietății intelectuale [4 ore] 

• Standardele CEN TS 16555:2013 si ISO 50501:2018 în managementul inovării [4 ore]

Muncă individuală

- Eseu: auditul inovării firmei, strategia și planul de acțiune asociate [12 ore] 

- Consiliere elaborare eseuri [9 ore] 

Evaluare finală

- Evaluare eseuri [12 ore] 

- Test grilă și evaluare rezultate [4 ore] 



Nota

• In limita celor 24 ore dedicate acestui program de 

formare sunt abordate doar temele cheie din portofoliul

unui manager responsabil cu inovarea

• O lista extinsa de teme din portofoliul managerului

responsabil cu inovarea este totusi pusa in evidenta si

poate constitui subiectul unor programe de formare

viitoare



Romania
Romania

Incursiune in istorie

1987                           1994                                                                             2015         2018

Epoca calitatii

Epoca inovarii

Lean, agil, WMC, …ISO 9001

???



Inainte de a incepe …

De ce v-ati inscris la acest program de formare?

Ce intentionati sa faceti cu cunostintele
dobandite in domeniul inovarii?

V-ati dori cu adevarat sa activati ca manager cu inovarea intr-o firma? De ce?
Credeti ca va exista aceasta sansa? De ce?



Obiective

sedinta 1

• Sa intelegem ce este inovarea

• Sa intelegem de ce este important sa inovam in cadrul firmelor

• Sa intelegem care sunt atributiile de baza si atributiile extinse ale 

managerului cu inovarea

http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1033


Inovarea



Ce este inovarea? … cuvinte cheie

schimbare?

c
e
v
a

d
if

e
ri

t?

tehnologie?

c
e
v
a

n
o

u
?

imbunatatire?
proces care adauga valoare?

re
z
o

lv
a
re

c
o
n

fl
ic

te
?

inventie?
solutia la o problema existenta?

c
re

a
ti

v
it

a
te

? rezolvarea unor nevoi?

comercializarea unor idei noi sub forma de produse si servicii?

implementarea unui lucru nou?
descoperire?



Pro
bem

a 
te

hnica

Pro
ble

m
a m

anage
ria

la

Oric
e fe

l d
e a

lta
 p

ro
ble

m
a [

m
ark

etin
g,

 o
rg

aniza
re

, v
an

za
re

, p
ro

duct
ie

 e
tc

.]

Nevo
ie

 ca
re

 n
u ar

e o
 so

lu
tie

Nevo
ie

 sl
ab

 so
lu

tio
nat

a in
 p

re
ze

nt

Confli
ct

Bar
ie

ra
 ca

re
 tr

ebuie
 d

epasit
a

St
ar

t 
in

o
va

ti
e

C
ar

ac
te

ri
st

ic
a

Tr
as

eu
 d

e 
pa

rc
ur

s 
si

 m
et

o
de

 

Pr
o

du
s,

 p
ro

ce
s,

 s
er

vi
ci

u,
 t

eh
no

lo
gi

e

Ef
ec

t 
pe

n
tr

u 
be

n
ef

ic
ia

r

Sc
o

pu
l e

co
no

m
ic

 a
l i

no
va

ti
ei

Fi
na

lit
at

ea
 in

o
va

ti
ei

 [
D

A
C

A
 A

C
ES

T 
PA

S 
N

U
 S

E 
IN

TA
M

PL
A

 N
U

 

EX
IS

TA
 IN

O
V

A
TI

E]

Im
bu

na
ta

ti
re

 s
em

in
if

ca
ti

va
 s

au
 s

o
lu

ti
o

na
re

 in
te

gr
al

a

Idee

Inventie

Cunostinte noi

Combinatie noua de tehnologii existente

Rezolvare 

problema
Proces structurat SolutieNoutate

Valoare 

adaugata  

/ valoare 

unica

Comercializare / 

valorificare 

externa firmei 

sau in firma

Adoptie si 

implementare

Ce este inovarea? … totul intr-o singura imagine

Investigatie

De retinut inovatia implica procese tehnice si manageriale complexe

Creatie Materializare Adaptare Transfer Aplicare

INOVATIE / INOVARE



Exercitiu
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Idee

Inventie

Cunostinte noi

Combinatie noua de tehnologii existente

Rezolvare 

problema
Proces structurat SolutieNoutate

Valoare 

adaugata  

/ valoare 

unica

Comercializare / 

valorificare 

externa firmei 

sau in firma

Adoptie si 

implementare

Analizati situatia din firma unde lucrati. Identificati probleme,

nevoi, conflicte, bariere – evidentiati minim 5 in acest exercitiu.

Puneti-le intr-o matrice precum cea din figura si marcati in casete

in ce pozitie se afla firma din punctul de vedere al lansarii rezolvarii

acestora. In cazul in care nu se afla in nici una dintre probleme, nu

bifati nici o caseta.

Lista cu probleme, nevoi, conflicte, bariere



Ce este inovarea? … de la lume adunate

• Inovarea este aplicarea comerciala a unor cunostinte noi care creeaza valoare adaugata [si

conduce la un avantaj competitiv in raport cu competitorii]

• Inovarea este procesul prin care se creeaza solutii care adreseaza nevoi nerezolvate ale

clientilor, permitandu-le acestora sa rezolve o problema mai bine si/sau cu mai putin efort

si/sau mai ieftin

• Inovarea este noutate; schimbare; prefacere; rezolvarea unei probleme de tehnica sau de

organizare a muncii cu scopul imbunatatirii unui indicator de performanta

• Inovarea este procesul care conduce la realizarea unui produs (bun/serviciu) sau proces nou

sau semnificativ îmbunătăţit lansat pe piaţă sau la introducerea în propria întreprindere a unui

proces nou sau semnificativ îmbunătăţit

• Inovarea este implementarea unui produs, serviciu sau proces semnificativ imbunatatit, a

unei metode noi de marketing, a unei metode noi de organizare, a unor modele de afaceri

noi

• Inovarea este un proces care adauga valoare sau care vine cu solutii la problemele existente

intr-o maniera noua, originala

• Inovarea este rezolvarea / depasirea fara compromisuri a unor probleme, conflicte sau bariere



Ce este inovarea? … cuvinte cheie extrase din definitii
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Relevanta inovarii



De ce este important sa inovam? … globalizarea



De ce este important sa inovam? … competitia

Competitie  Inovatie Competitivitate

Competitie  Inovatie Competitivitate 

Competitie  Inovatie  Competitivitate 

Competitie  Inovatie  Competitivitate 

Competitie  Inovatie  Competitivitate

Competitie  Inovatie Competitivitate 

Competitie  Inovatie  Competitivitate 

Acolo unde exista competitie exista si inovatie

 diferenta este doar in mixul tipurilor de

inovatii, a sofisticarii si intensitatii acestora



De ce este important sa inovam? … diferentierea

In multe cazuri inovam pentru a iesi in evidenta … daca nu putem fi cei mai buni pe aceeasi pista, atunci sa fim

diferiti, sa cream valoare unica alergand pe pista proprie

Nota: Aceste clipuri video nu sunt disponibile pentru studiu individual



De ce este important sa inovam? … productivitatea

In multe cazuri inovam pentru a reduce costurile si a face lucrurile mai rapid

Nota: Aceste clipuri video nu sunt disponibile pentru studiu individual



De ce este important sa inovam? … calitatea peste asteptari

In multe cazuri inovam pentru a impresiona si fideliza clientul



De ce este important sa inovam? … optimizarea valorii
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Exercitiu … partea I :: interpretare rezultate si lista

recomandari

GLOBALIZAREA COMPETITIA

DIFERENTIEREA PRODUCTIVITATEA

CALITATEA PESTE ASTEPTARI OPTIMIZAREA VALORII PENTRU BANI

Factori

conducatori ai

inovarii in cazul

firmei unde

lucrati

1

0

2

3

4

5

0

0

0

0 0

1

1

1

1

1

2

2 2

2 2

3

3 3

3 3

4 4

4

4

4

5 5

5

5

5

Exemplu



De ce este important sa inovam? … evolutia sectorului

economic la nivel national

In multe cazuri inovam pentru ca suntem fortati de contextul economic … efecte in inovarea modelelor de afaceri

Transformarea structurala

Afacerea acum



De ce este important sa inovam? … noi reguli ale jocului

In multe cazuri inovam pentru ca suntem fortati de regulile noi ale jocului din piata

• O proportie tot mai mare in valoarea afacerilor este adusa de capabilitatile resursei umane

• Piata se orienteaza spre personalizarea de masa

• Piata se orienteaza de la pret la valoare pentru bani

• Economia include tot mai multe functii in ecuatia competitivitatii: rezilienta, orientare pe ciclu de viata, 

circularitate, responsabilitate pentru mediu si societate, co-opetitie, cost total al proprietatii etc. 

• O proportie tot mai mare in valoarea afacerilor este adusa de comercializarea solutiilor complete 

sisteme produs-serviciu [servitizarea produselor // productizarea serviciilor]

• Din ce in ce mai multa valoare este adusa prin digitalizarea produselor si serviciilor [ex. produse

inteligente conectate; automatizarea unor parti ale serviciilor prin mijloace IT / instrumente on-line]



De ce este important sa inovam? … servitizare [exemple]

Rolls-Royce Aerospace :: 

Power-by-the-hour

Alstom ::

Train-life service

Ricoh ::

Pay-per-copy

Michelin ::

Fleet solutions

Philips ::

Philips Lighting

Toyota ::

Material handling solutions



De ce este important sa inovam? … servitizare [exemple]

Parc logistic

Producator

Santier

Inchiriere

serviciu

in locatie

Plata

Service
Monitorizare

Consumabile

Tehnologie

Retragere

Inchiriere

serviciu

in locatie

Personal 

operator

Beneficiarul nu cumpara

utilajele ci capabilitatea

de excavare si transport 

a pamantului

Vanzare serviciu (solutie)



De ce este important sa inovam? … productizare [exemple]

De la serviciul “one service -to-one client” la impachetarea serviciului intr-un produs:

• Design-as-a-Service :: Design Pickle [https://designpickle.com/]

• Presentation-as-a-Service :: 24Slides [https://24slides.com/]

• Marketing-as-a-Service :: Drawbotics [https://www.drawbotics.com/]

• Coaching-as-a-Service :: Boss as a Service [https://bossasaservice.life/]; Mindfull Makers 

[https://mindfulmakers.club/]

• Customer-Support-as-a-Service :: Hi Operator [https://hioperator.com/splash.html]

• Newsletter / Curated-Content-as-a-Service :: Letsworkshop [http://letsworkshop.com/]

• B2C Services-as-a-Service :: Scott’s Cheap Flight [https://scottscheapflights.com/]

• Content-Creation-as-a-Service :: Audience Ops [ https://audienceops.com/]

• B2B Service-as-a-Service :: Sleek [https://www.sleek.sg]

• Standardizarea serviciului prin activitati, livrabile si documentatie suport (permite reproductibilitatea 

serviciului, francizarea etc.)

• Know-how-ul intr-un domeniu dat este livrat ca un produs (sub forma unor manuale)

• Servicii de educatie sustinute de tehnologie multimedia (simulari, video) 

• Nu vinzi software ci un serviciu productizat in jurul acelui software (ex. Google, LinkedIn, modelele de afaceri 

SaaS)

• Servicii bancare sustinute de tehnologii gen ATM-uri, carduri, portaluri online

• Consultanta sustinuta de sisteme software expert



De ce este important sa inovam? … competitivitatea

afacerii

Competitivitate = Viziune & Competenta & Motivatie

Eficacitate

Eficienta

Competitivitate = Diferentiere & Calitate & Productivitate

Eficienta

Eficacitate

Perspectiva manageriala

Perspectiva tehnica



De ce este important sa inovam? … complexitatea mediului

de afaceri

Calitate

Productivitate

Diferentiere

Promptitudine si

responsivitate

Schimbare in 

regulile jocului

Rezilienta

Criza de resurse

Responsabilitate

pentru mediu

Pret

Provocari

Schimbare

context 

economic

Schimbare

context social

Competitie

Bariere

Calitate viata
Curiozitate si

ego

Exprimare

interioara
****



Exercitiu … partea a II-a :: interpretare rezultate si lista

recomandari

COMPLEXITATEA MEDIULUI DE AFACERI COMPETITIVITATEA AFACERII

SERVITIZAREA PRODUCTIZAREA

NOI REGULI ALE JOCULUI EVOLUTIA SECTORULUI NATIONAL

Factori

conducatori ai

inovarii in cazul

firmei unde

lucrati

1

0

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

012345 0 1 2 3 4 5

0

1

2

3

4

5

0
1

2

3

4

5

Exemplu



Exercitiu … faceti asocieri intre perechi si propuneti idei de 

inovare prin asocierea perechilor

COMPLEXITATEA MEDIULUI DE AFACERI COMPETITIVITATEA AFACERII

SERVITIZAREA PRODUCTIZAREA

EVOLUTIA SECTORULUI NATIONAL

Factori

conducatori ai

inovarii in cazul

firmei unde

lucrati

1

0

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

012345 0 1 2 3 4 5

0

1

2

3

4

5

0
1

2

3

4

5

GLOBALIZAREA COMPETITIA

PRODUCTIVITATEA

NOI REGULI ALE JOCULUI

DIFERENTIEREA

OPTIMIZAREA VALORII PENTRU BANICALITATEA PESTE ASTEPTARI



Atributiile managerului cu inovarea



Atributiile de baza ale managerului cu inovarea

COR 241941

“Managerul cu inovarea este responsabil cu gestionarea eficientă a procesului de inovare într-o firmă.

Managerul cu inovarea rãspunde de exercitarea funcţiilor manageriale de identificare a ideilor si soluţiilor noi,

de analiză, sinteză şi previziune, de identificarea schimbărilor produselor/tehnologiilor/serviciilor în funcţie de

mediul exterior. Ocupaţia de manager cu inovarea cere, pe lângă cunoştinţe aprofundate despre procesul de

inovare şi de management, stăpânirea unor cunoştinţe complexe, atât tehnologice, cât şi economice, o cultură

generală şi ştiinţifică, cunoştinţe de comunicare, marketing şi negociere.”

“Activităţile cadru pe care trebuie să le desfăşoare managerul cu inovarea sunt:

- elaborarea strategiei de inovare a firmei, în urma auditării acesteia

- implementarea planului de realizare a strategiei de inovare al firmei

- coordonarea dezvoltării profesionale a echipei

- coordonarea culegerii de idei creative

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

- elaborarea metodelor de valorificare a capitalului intelectual al firmei

- evaluarea procesului de inovare în toate fazele lui

- asigurarea continuităţii procesului de inovare în firmă.”



Atributiile extinse ale managerului cu inovarea

Pe langa atributiile de baza, managerul cu inovarea mai trebuie sa raspunda de:

• Proiectarea si implementarea sistemului de management al inovarii in firma conform standardelor CEN TS

16555:2013 sau ISO 50501: 2018

• Sa conduca inovația modelelor de afaceri pentru produsele si serviciile firmei

• Sa conduca procesul de management al proprietatii intelectuale din firma

• Sa conduca procesul de veghe tehnologica

• Sa conduca procesul de investigare a pietelor si de inteligenta din perspectiva evolutiei pietelor

• Sa conduca inovatia de proces in firma

• Sa implice firma in diverse ecosisteme de inovare (ex. clustere de inovare, colabrari cu grupuri de

cercetare din universitati, incubatoare de afaceri, parcuri stiintifice si tehnologice)

• Sa dezvolte colaborarea cu alte firme in domeniul inovarii de produs (inovatia deschisa)

• Sa formeze echipele responsabile cu procesul de inovare

Foarte important: Exista uneori tentatia de a cumula «job-ul» de manager cu inovarea cu alte «job-uri»,

precum ar fi managerul cu calitatea sau managerul de produs. Datele din piata indica ca acest lucru este

profund gresit. Un manager cu inovarea trebuie lasat sa fie doar manager cu inovarea – este un «full time

job» pentru o firma care are ambitia sa creasca, nu doar sa se lupte cu supravietuirea de la o zi la alta.



Competentele managerului cu inovarea

Competente de baza Competente extinse Competente extra

Dezvoltarea strategiei de inovare Managementul proiectelor tehnice Dezvoltarea lanturilor valorii

Dezvoltarea culturii de inovare Managementul proiectelor de cercetare Evaluarea valorii de piata a brevetelor

Comunicare multi-culturala Leadership Competitivitate economica

Negociere Planificare strategica si sistemica Metode de creativitate

Conducerea echipelor de inovare Managementul scenariilor si foresight Metode de rezolvare a conflictelor

Managementul procesului de inovare Standarde de managementul inovarii Metode de inovatie structurata

Managementul ideilor Inovatia modelelor de afaceri Inovatia in marketing

Operationalizarea viziunii de inovare Managementul proprietatii intelectuale Inovatia de proces

Auditul inovarii Dezvoltarea retelelor de afaceri Transfer tehnologic

Managementul informatiei Managementul inovatiei deschise Managementul inteligentei strategice

Formarea si selectia echipei de inovare Managementul cunostintelor Veghe tehnologica

Metode de imbunatatire continua Managementul creativitatii Managementul “lean” al proceselor

Metode de planificare a performantei Managementul riscurilor inovarii Managementul agil al proiectelor



Supliment



Surse ale inovarii … rezilienta la provocari

In multe cazuri inovam pentru a face fata provocarilor mediului inconjurator natural sau artificial 

Nota: Aceste clipuri video nu sunt disponibile pentru studiu individual



Surse ale inovarii … calitatea vietii

In multe cazuri inovam pentru a rezolva probleme de sanatate cu care se confrunta omul … multe inovatii sunt

sustinute integral sau partial din bani publici

Nota: Aceste clipuri video nu sunt disponibile pentru studiu individual



Surse ale inovarii … criza de resurse

In multe cazuri inovam pentru a rezolva probleme legate de resurse … multe inovatii sunt sustinute integral din 

bani publici

Nota: Aceste clipuri video nu sunt disponibile pentru studiu individual



Surse ale inovarii … curiozitatea si ego-ul

In multe cazuri inovam pentru a ne satisfice curiozitatea si faptul ca putem mai mult … multe inovatii sunt

sustinute integral sau partial din bani publici

Nota: Aceste clipuri video nu sunt disponibile pentru studiu individual



Surse ale inovarii … exprimarea interioara

In multe cazuri inovam pentru a ne exprima in forme noi

Nota: Aceste clipuri video nu sunt disponibile pentru studiu individual



Surse ale inovarii … erorile

In unele cazuri sursele inovarii apar in mod accidental Inventii cu mare impact social aparute accidental

• Dinamita

• Penicilina

• Coke-ul (Coca-Cola)

• Indulcitorul artificial (zaharina)

• Post-It-ul

• Super-glue-ul

• Teflonul

• Bachelita

• Pacemaker-ul

• Velcro-ul

• Mecanismul imprimantei cu cerneala

• Cauciucul vulcanizat

• Viagra

• Senzorul micro “smart dust”

• Chinina

• LSD-ul ca medicament

• Insulina

• Parbrizul securizat

• Colorantul sintetic (mov-ul)

• Plasticul

• Oxidul de azot (anestezic)

• Guma de mestecat

• Botoxul

• Cognacul (sec. XVI)

• Vaccinul impotriva holerei …. Etc.

Nota importanta: exista inca confuzii privind semnificatia termenului

“inovatie”. Inovatia are doua semnificatii in realitate: (a) prima se refera

la imbunatatiri aduse local unei inventii (in trecut, in Romania, existau

brevete de inventie si brevete de inovatie); (b) a doua se refera la

transpunerea inventiei intr-o solutie care este utilizata in practica.

Nota importanta: Odată cu apariţia Legii 64/1991 privind brevetele de

invenţie, inovaţia nu a mai fost menţionată. Explicaţia stă în faptul că o

inovaţie reprezenta o îmbunătăţire (o noutate) a unui produs sau a unei

tehnologii, dar numai pe plan local, într-o întreprindere, de exemplu.

Spre deosebire de inovaţie, o invenţie trebuie să fie nouă pe plan

mondial. Dar şi în cazul unei realizări tehnice care este nouă la nivelul

unei unităţi şi utilă acesteia, în conformitate cu art.73 din legea

menţionată, republicată în 2007 , drepturile băneşti ale autorului acestei

realizări se stabilesc prin contract încheiat între autor şi unitate.

Invenţiile tehnice cu un aport inventiv redus pot fi protejate de Legea

nr.350/2007 privind modelele de utilitate publicată în M.O. Partea I

nr.851 din 12.12.2007.



Surse ale inovarii … alte zone

• Schimbări legislative la nivel naţional şi regional

• Schimbări în structura domeniului de activitate sau a 

pieţelor, precum ar fi creşterea rapidă, segmentarea

necorespunzătoare, schimbările în metodele de 

fabricaţie, schimbările globale, neprevazutul, modificările

impuse de diversificarea cererii, optimizările etc.

• Schimbări de percepţie asupra lucrurilor (ex. percepţia

nouă asupra problemelor ecologice care a condus la noi 

reţete de detergenţi, noi tipuri de ambalaje etc.)

• Analiza diverselor probleme: nepotriviri între realitate şi

părerile preconcepute, schimbarea paradigmelor, analiza 

eşecurilor, redefinirea problemelor etc.

• Combinarea soluţiilor deja verificate: analiza modului în 

care competitorii au reuşit realizarea parteneriatelor de 

afaceri

• Schimbări de modă, credinţe, convingeri 

• Descoperiri fundamentale 

• Internet, carti, lucrari stiintifice, …..



Pregatire pentru examen



Rezumat

• Inovarea nu este nici tehnologie, nici imbunatatire sau crearea da ceva nou – acestea sunt perspective

inguste despre inovare

• Inovarea este despre punerea in practica a unei idei care vine cu o solutie net superioara la o stare de fapt

curenta din cadrul firmei

• Inovarea implica procese manageriale si tehnice coplexe

• Inovarea are mai multe planuri de interventie: produs, proces, marketing, organizare, model de afaceri etc.

• Inovarea este strans legata de nevoia de competitivitate a companiei, iar in functie de specificul afacerii si

contextului economic in care firma opereaza, inovarea poate lua diverse forme si nuante particulare

• Inovarea este un proces prin care rezultate ale cunoasterii sunt materializate in forme concrete de valoare

adaugata sau valoare unica

• Inovarea este atunci cand un punct de criza este depasit printr-o solutie libera de compromisuri

• Inovarea este atunci cand se rezolva un conflict sau o contradictie in cadrul unui sistem tehnic sau in cazul

unei situatii de natura manageriala

• Competitivitatea unei afaceri se refera la capacitatea de a atinge echilibrul intre eficactatea si eficienta

afacerii in cauza

• Afacerea nu trebuie confundata cu firma; o firma poate derula una sau mai mai multe afaceri, fiecarei

afaceri fiindu-i asociat un model de afaceri

• Inovarea este impusa de transformarile in mediul extern firmei; schimbarea este continua, doar progresul

este optional



Rezumat

• Servitizarea produselor reprezinta o revolutie in modul de a face afaceri, deoarece transfera riscul de la

client la producator si implica o orientare maxima inspre client din partea producatorului

• Productizarea serviciilor reprezinta calea prin care o competenta poate fi scalata si livrata simultan la mai

multi beneficiari

• Inovatia necesita capital pentru materializare si implica asumarea unor riscuri; din acest motiv putine firme

reusesc sa inoveze in zona produselor

• Nivelul de capital prezent la nivel national si la nivelul firmelor influenteaza in mod hotarator specificul

afacerilor dintr-o tara

• Romania este in etapa de economie condusa de productivitate, motiv pentru care majoritatea inovatiilor

din firme sunt in zona proceselor si organizarii interne

• Inovatia de produs, inovatia modelelor de afaceri, inovatia in marketing si inovatia in dezvoltarea retelelor

de afaceri sunt preponderente in economia condusa de inovare

• Economiile conduse de factori de baza sunt slab inovative deoarece se bazeaza pe exploatarea resurselor

naturale si a resurselor umane in activitati economice cu valoare adaugata redusa

• Trecerea de la un tip de economie la alta nu se poate face in salturi; este impusa de evolutia factorilor de

pret si cost din economia respectiva; la intersectie se produc transformari in structura afacerilor prin inovatii

care duc la activitati mai sofisticate si implicit la cresterea valorii adaugate

• Majoritatea firmelor nu inoveaza de dragul progresului, ci din nevoie; de regula in momente de criza

• Managerul de inovare este responsabil cu gestionarea eficientă a procesului de inovare într-o firmă



Exercitii individuale

• Desi este clar pentru aproape toata lumea ca inovatia este importanta pentru competitivitatea firmei, de ce

majoritatea firmelor sunt doar in categoria “inovatorilor modesti”? Mentionati cinci motive pe care dvs. le

considerati ca fiind majore in acest sens.

• Formulati 3 proiecte de inovare pentru a creste eficienta si 3 proiecte de inovare pentru a creste eficacitatea

firmei unde sunteti angajat(a).

• Alegeti un produs. Propuneti o cale de servitizare a acestuia.

• Alegeti un serviciu. Propuneti o cale de productizare a acestuia.

• Cum anume globalizarea forteaza firmele sa inoveze?

• Pe care dintre dimensiunile inovarii pune accent preponderent compania din care dvs. faceti parte?

Argumentati.

• Care dintre aspectele care definesc complexitatea mediului de afaceri sunt esentiale pentru competitivitatea

firmei din care dvs. faceti parte si in ce masura se inoveaza in raport cu acestea?

• Care este propunerea de valoare pentru piata a firmei din care dvs. faceti parte? Propunerea de valoare se

refera la: (1) Cum anume solutia propusa de companie (produs/serviciu) rezolva / imbunatateste o problema

[RELEVANTA]; (2) Ce beneficii poate astepta clientul [VALOAREA CUANTIFICATA].

• Prin ce este diferita firma din care dvs. faceti parte in raport cu concurenta? De ce sa cumpere clientii de la

tine si nu de la competitori [DIFERENTIEREA (UNICITATEA)]?

• Colectati informatii despre cele doua studii de caz din slide-ul urmator. Ambele cazuri sunt branduri

romanesti care au reusit sa inoveze in domeniul produselor si sa fie competitive international.
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… “apelati” instructorul



Sfarsitul sedintei 1

Prezentul material este realizat in cadrul SC Vplus SRL fiind considerat activ intangibil al acestei firme. Prezentul

material poate fi utilizat de catre participantii la cursul “Formare Profesionala Manager Inovare”, din cadrul

proiectului „Bistrița pe harta profesională a Europei” al Camerei de Comert si Industrie Bitrita-Nasaud, strict in

activitatea profesionala proprie. Beneficiarii prezentului material sunt solitar responsabili pentru pastrarea in conditii

de siguranta a materialului pentru prevenirea diseminarii si distribuirii necontrolate sau neintentionate. Sub incidenta

Legii romane a drepturilor de autor nr. 8/1996 in versiunea sa actualizata este interzisa utilizarea acestui material sub

forma tiparita, electronica, film sau alta forma, in limba romana sau tradusa in alta limba, pentru derularea unor

sesiuni de instruire pentru terte persoane fara acordul scris al autorului prezentului material. Sub incidenta Legii

romane a drepturilor de autor nr. 8/1996 in versiunea sa actualizata este interzisa distribuirea acestui material catre

orice terte parti, cu sau fara scop comercial, sub forma tiparita, electronica, film sau alta forma, in limba romana sau

tradusa in alta limba, de catre participantii la cursul “Formare Profesionala Manager Inovare”, din cadrul proiectului

„Bistrița pe harta profesională a Europei”.

© Stelian Brad, toate drepturile rezervate

© SC Vplus SRL



Formare profesionala “Manager Inovare”
Sedinta 2: Dimensiunile inovarii [1 ora]

Stelian Brad

Aceasta lucrare se bazeaza pe idei originale si sinteze ale prof. Stelian Brad. Aceasta lucrare este supusa prevederilor legii drepturilor de autor in asa fel incat sunt exclusive toate

drepturile privind traducerea, tiparirea, reutilizarea ilustratiilor, expunerea, reproducerea pe microfilme sau in orice alta forma si memorarea in baze de date. Preluarea ideilor

originale fara citarea autorului este interzisa. Reproducerea integrala sau partiala a acestui material se poate face doar cu acordul scris al autorului. Toate incalcarile acestor drepturi
vor putea fi condamnate potrivit Legii romane a drepturilor de autor nr. 8 din 14 martie 1996, in versiunea sa actualizata.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 

Bistrita, pe harta profesionala a Europei ID 117313 
Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020



Regimul de utilizare si distribuire al acestui material

Prezentul material este realizat in cadrul SC Vplus SRL fiind considerat activ intangibil al acestei firme.

Prezentul material poate fi utilizat de catre participantii la cursul “Formare Profesionala Manager Inovare”, din cadrul

proiectului „Bistrița pe harta profesională a Europei” al Camerei de Comert si Industrie Bitrita-Nasaud, strict in activitatea

profesionala proprie. Beneficiarii prezentului material sunt solitar responsabili pentru pastrarea in conditii de siguranta a

materialului pentru prevenirea diseminarii si distribuirii necontrolate sau neintentionate.

Sub incidenta Legii romane a drepturilor de autor nr. 8/1996 in versiunea sa actualizata este interzisa utilizarea acestui

material sub forma tiparita, electronica, film sau alta forma, in limba romana sau tradusa in alta limba, pentru derularea

unor sesiuni de instruire pentru terte persoane fara acordul scris al autorului prezentului material.

Sub incidenta Legii romane a drepturilor de autor nr. 8/1996 in versiunea sa actualizata este interzisa distribuirea acestui

material catre orice terte parti, cu sau fara scop comercial, sub forma tiparita, electronica, film sau alta forma, in limba

romana sau tradusa in alta limba, de catre participantii la cursul “Formare Profesionala Manager Inovare”, din cadrul

proiectului „Bistrița pe harta profesională a Europei”.

© Stelian Brad, toate drepturile rezervate

© SC Vplus SRL



Inainte de a incepe

Mod silentios



Obiective

sedinta 2

• Sa intelegem rolul inovarii in ecuatia competitivitatii in contextul

evolutiei mediului economic international

• Sa intelegem perspectivele sectoriale ale inovarii

• Sa intelegem diferenta dintre inovatiile modeste si cele mature

http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1033


Pozitia inovarii din perspectiva

evolutiei mediului economic



Pozitia inovarii in ecuatia competitivitatii firmei



Inovatia structurata … noua frontiera pentru dezvoltarea

afacerilor



Clasificarea inovatiei dupa nivelul de 

cooperare



Inovatia privita ca sistem la nivel national



Inovatia X.0



Exercitiu si discutii in jurul rezultatelor

Inovatia 5.0Inovatia 4.0Inovatia 3.0Inovatia 2.0Inovatia 1.0

Inovatia din perspectiva deschiderii firmei de a inova prin colaborare cu alte firme si a gradului de 

sofisticare a colaborarii

Indicii in firma Indicii in firma Indicii in firma Indicii in firma Indicii in firma



Inovatia policentrica sau inovatia bazata pe alianta

strategica de-a lungul intregului ciclu de viata

Cheia succesului colaborarii sta

in metodele de cuantificare a 

aportului adus de parti pe

intregul ciclu de viata

JV
Relatia

cu piata

JV = Joint Venture

Pot fi 

organizate

instruiri

speciale
Pot fi 

organizate

instruiri

speciale



Exemplu “joint venture” bazat pe inovatie policentrica



Exercitiu … imaginati-va o potentiala implicare intr-un 

“joint venture” a firmei unde lucrati

Competentele cheie ale firmei:

Competente cheie ale unei firme din 

localitatea dvs. diferite de cele ale 

firmei unde lucrati:

Competente cheie ale unei firme din 

alt oras diferite de cele ale firmei

unde lucrati:

A
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Idee sau idei

de produse

inovative:

Hibridizati ideile produse in 

sala de curs si trageti

concluzii:



Clasificarea inovatiei dupa urgenta



Inovatia orientata pe nevoie

Inovatia de tip “vitamina" Inovatia de tip “analgezic" Inovatia de tip “antibiotic"

Adreseaza progresul si

performanta superioara

Adreseaza stoparea sau tinerea

sub control a unor efecte

negative

Adreseaza eliminarea unor

probleme sau efecte negative

PRIORITATE 3 PRIORITATE 2 PRIORITATE 1

Etapa 3 in SMIn Etapa 2 in SMIn Etapa 1 in SMIn

Succes incert Succes posibil Succes garantat

Interes la nivel de firma

Interes pentru capitalul fundatiilor cu scop caritabil

Interes pentru capitalul de risc

Interes pentru finantari publice



Inovatia de tip “vitamina”

Nota: Aceste clipuri video nu sunt disponibile pentru studiu individual



Inovatia de tip “analgezic”

Nota: Aceste clipuri video nu sunt disponibile pentru studiu individual



Inovatia de tip “antibiotic”

Nota: Aceste clipuri video nu sunt disponibile pentru studiu individual



Clasificarea inovatiei dupa domeniul

de aplicare in cadrul firmei



Inovatia multi-strat in cadrul firmei



Inovatia modelului de afaceri

Inovatia modelului de afaceri se refera la furnizarea intr-un mod nou a unei oferte existente,

realizata cu tehnologiile existente, pe pietele existente.

Inovatia modelelor de afaceri nu implica dezvoltarea de tehnologii noi sau de piete noi, dar conduce

la cresterea valorii adaugate.

Inovatia la nivelul modelelor de afaceri este una de tip radical, nu incremental, si tinde sa produca

disruptia afacerii curente.

Exemple:

- Felicitarile virtuale achizitionate pe internet si transmise pe email

- Studii universitare online/offline

- UBER – transport taxi

- Livrare produse agricole poarta-in-poarta pe lantul scurt de livrare, folosind platforme web

pentru cerere-oferta

- Comanda haine personalizate pe web si livrare la domiciliu

- Fast-cheap retail :: Lesara (https://www.lesara.de/)

https://www.lesara.de/


Inovatia in plan strategic

Inovatia in plan strategic se refera la masuri in vederea dezvoltarii unor afaceri noi cu scopul de a

asigura un avantaj competitiv pentru organizatie, precum si pentru reinventarea regulilor

competitiei (ex. aliante strategice cu competitorii)

Exemple:

- Aliante strategice in domeniul auto (ex. Renault-Nissan)

- Modele de afaceri tip “low-cost” (ex. Tata Nano, Renault Logan): produse standardizate

fabricate local si promovate global

- Modele de afaceri tip “one-off” (ex. Google): conexiunea inteligenta intre clienti in piete

abundente

- Airbnb in domeniul hotelier

- Wizzair, Ryanair in domeniul transportului aerian de pasageri

- Nespresso in domeniul tehnologiilor de preparare a cafelei



Inovatia in dezvoltarea retelelor de afaceri

Inovatia in dezvoltarea retelelor de afaceri se refera la dezvoltarea unor noi tipuri de parteneriate

intre grupuri si comunitati, la fel ca si intre parti interesate intr-un anumit domeniu de activitate

economica sau sociala cu scopul imbunatatirii conditiilor de afaceri

Exemple:

- Clusterele economice organizate in jurul unei entitati de management si aliniate la o strategie

comuna pe anumite elemente de nisa (ex. Clusterul Cluj IT)

- Aliante pentru dezvoltarea unui concept de interes comunitar (ex. Digital Innovation Hub iHUB

4.0 Transilvania)

- Parteneriatele intre universitati pentru dezvoltarea unor programe masterale internationale (ex. a

se vedea initiativele din cadrul programului Erasmus Mundus)

- Parteneriatele pentru facilitarea inovarii (ex. reteaua EEN)

- Initiativa MetNET in domeniul prelucrarii metalelor



Inovatia organizationala / administrativa

Inovatia organizationala reprezintă implementarea unor schimbări semnificative în practicile de

afaceri, in organizarea locului de muncă, in crearea conditiilor care conduc la un flux permanent de

creativitate, în dezvoltarea relaţiilor externe (parteneri, furnizori etc.), intenţionând să

îmbunătăţească capacitatea inovativă a firmei sau caracteristicile de performanţă, cum ar fi calitatea,

eficienţa fluxurilor muncii etc.

Inovatia organizationala implică de obicei schimbări mai importante în lanţul de furnizori ai firmei şi

este mai puţin dependenta de tehnologie. Aceasta conduce la reforma proceselor administrative.

Exemple:

- Kaizen si cercurile calitatii

- 20 min. pe zi alocate inovarii

- Modelul 3M de sustinere a creativitatii

- Parteneriate strategice doar cu acei furnizori care aplica WCM, GMP, Lean etc.

- Transformarea digitala si digitalizarea organizatiei



Inovatia in dezvoltarea resursei umane

Inovatia in dezvoltarea resursei umane se refera la modul in care angajatii sunt educati in

abordarea corecta a inovarii, precum si in planul acceptarii schimbarilor progresiste.

Inovatia in dezvoltarea resursei umane include actiuni de instruire si invatare experientiala

intreprinse in randul angajatilor pentru a le imbunatati aptitudinile creative, atitudinea

antreprenoriala si angajamentul in asumarea riscurilor, pentru a intelege mai bine mediul socio-

economic national si international, pentru a intelege mai bine progresul in stiinta si tehnologie in

vederea utilizarii resurselor intr-un mod sustenabil, pentru a comunica mai bine cu colegii de

munca si pentru a rezolva conflictele potentiale de la locul de munca fara compromisuri, pentru a

forma o echipa in adevaratul sens al cuvantului.



Inovatia de proces

Inovatia de proces include metode de producţie noi sau îmbunătăţite, sisteme de distribuţie si

comercializare noi, cu scopul de a creste volumul, productivitatea, calitatea, flexibilitatea, agilitatea,

responsivitatea, controlul si de a reduce costurile.

Inovatia de proces include schimbări semnificative în tehnicile de lucru specifice, in echipamente

şi/sau software, intenţionând să îmbunătăţească calitatea, eficienţa sau flexibilitatea unei activităţi

productive sau a unei activităţi de aprovizionare, precum şi să reducă riscurile privind siguranţa

mediului ambiant. Inovatia de proces apare atât în sectorul industriei, cât şi în sectorul serviciilor.

Exemple:

- Implementarea sistemelor de management a calitatii si abordarea six sigma

- Implementarea sistemelor de management a inovarii

- Automatizarea si robotizarea productiei, digitalizarea productiei (I-IoT)

- Fabricile inteligente

- Productia “lean”

- Vanzarea “door-to-door”

- Vanzarea on-line



Inovatia de produs

Inovatia de produs se referă la dezvoltarea de bunuri sau servicii cu caracteristici sau intenţii de

utilizare care diferă semnificativ de produsele precedente realizate de firma.

Inovatia de produs include schimbări semnificative în specificaţiile tehnice, în componente şi

materiale, software încorporat, utilizare prietenoasă sau alte caracteristici funcţionale.

Exemple:



Inovatia in marketing

Inovatia in marketing se referă la schimbări semnificative în modul în care pieţele de desfacere ale

întreprinderii acceptă schimbări în design şi ambalare pentru bunuri şi servicii, la canale noi de

promovare si diseminare, la metode noi de identificare a nevoilor/cerintelor pietei, la metode noi

de comunicare a “value proposition” etc.

Inovatia in marketing conduce la schimbari majore in proiectarea produselor si a modului de

ambalare al acestora, noi metode in promovarea si distributia produselor, crearea de brand-uri noi,

noi metode de vanzare, noi metode in politicile de pret, noi metode de prezentare, deschiderea de

piete noi etc.

Exemple:



Exercitiu … indicati pozitia firmei unde lucrati si o firma de 

referinta in domeniu … elaborati apoi recomandari

0   1   2  3   4   5   6    7  8

0 – nu exista

1 – accidental, la nivel minimal

2 – sporadic, la nivel mediu

3 – sporadic, la nivel ridicat

4 – pe baza unui plan anual, nivel redus

5 – pe baza unui plan anual, nivel mediu

6 – pe baza unui plan anual, nivel ridicat

7 – pe baza unui plan anual, nivel foarte ridicat

8 – performante de nivel mondial

Inovatia de produs

Inovatia de proces

Inovatia in marketing

Inovatia modelului de afaceri

Inovatia in plan strategic

Inovatia organizationala

Inovatia in retelele de afaceri

Inovatia in dezvoltarea resursei umane



Clasificarea inovatiei de produs



Inovatia de produs … apanajul campionilor in inovare

Inovatia de produs implica:

 Un mod de gandire aparte … identificarea oportunitatilor viitoare in provocarile si problemele
curente

 O planificare a afacerii privind inspre viitor, nu gandind la modul prezent

 O abordare a afacerii in care rata de recuperare a investitiei (RRI) are un orizont de timp mai
lung, nu imediat

 Ancorarea in economia condusa de experiente noi, trairi noi, senzatii noi (vinzi experiente, nu
produse)

 Acceptarea provocarilor legate de schimbare si asumarea unor riscuri

 Crearea capacitatilor de a fi agil si rezilient in acelasi timp

 Angajament pe termen lung – rezultatele mai incolo decat acuma, imediat, insa cu un profit net
superior

Nu lipsa de idei este problema, ci lipsa de abordari potrivite, de motivatie, de anduranta si de
angajament pentru munca



Clasificarea dupa efortul de cercetare

Inovatie tip B [efort mediu de cercetare]: inovatie bazata pe rezultatele unei cercetari stiintifice care 

reuseste sa genereze tehnologii si cunostinte noi prin care se poate rezolva mult mai bine o problema bine 

cunoscuta [≈ 4.5% dintre cazuri]

Inovatie tip A [efort redus de cercetare]: inovatie bazata pe identificarea unei oportunitati pe piata (nevoi) 

care poate fi rezolvata cu tehnologia / cunostintele actuale [≈ 95% dintre cazuri]

Inovatie tip C [efort ridicat de cercetare]: inovatie bazata pe rezultatele unei cercetari stiintifice care 

reuseste sa genereze tehnologii si cunostinte noi prin care se poate rezolva o problema bine cunoscuta

inca nerezolvata sau foarte putin rezolvata [≈ 0.5% dintre cazuri]



Clasificarea dupa intensitate

Inovatia incrementala: activeaza in permanenta procesul de schimbare, dar cu o intensitate mai redusa

>>> Inovatia incrementala efectuata cu frecvente mai ridicate ar putea fi varianta preferata inovatiei radicale

de majoritatea companiilor

Inovatia radicala: creeaza schimbari majore in sistem – de aceea este in primul rand apanajul “campionilor”

>>> Inovatia radicala conduce la un progres accelerat, insa incorporeaza un grad de risc ridicat, dar conduce

si la beneficii sporite pentru companie

Evolutia proiectelor in inovatia incrementala Evolutia proiectelor in inovatia radicala



Clasificarea dupa intensitate … inovatia radicala

E-banking-ul (transferuri electronice, 

ATM-uri, card-uri etc.)

Vehicul electric care decoleaza si aterizeaza

pe verticala (Lilium Aviation)

Masina zburatoare (Terrafugia, Aeromobil, Pal-V)

http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.gemoney.cz/images/money/cz/fotobanka/large/atm.jpg&imgrefurl=http://www.gemoney.cz/ge/cz/003/005/003&h=2592&w=1944&sz=601&tbnid=r41nV9Yla2R2mM:&tbnh=150&tbnw=112&hl=ro&start=2&prev=/images?q=atm&svnum=10&hl=ro&lr=
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.gemoney.cz/images/money/cz/fotobanka/large/atm.jpg&imgrefurl=http://www.gemoney.cz/ge/cz/003/005/003&h=2592&w=1944&sz=601&tbnid=r41nV9Yla2R2mM:&tbnh=150&tbnw=112&hl=ro&start=2&prev=/images?q=atm&svnum=10&hl=ro&lr=
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.bluetimemedia.com/images/credit_card.gif&imgrefurl=http://www.bluetimemedia.com/we_done_client_list.html&h=462&w=755&sz=62&tbnid=mqBDbep_PosOOM:&tbnh=85&tbnw=140&hl=ro&start=3&prev=/images?q=credit+card&svnum=10&hl=ro&lr=&sa=G
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.bluetimemedia.com/images/credit_card.gif&imgrefurl=http://www.bluetimemedia.com/we_done_client_list.html&h=462&w=755&sz=62&tbnid=mqBDbep_PosOOM:&tbnh=85&tbnw=140&hl=ro&start=3&prev=/images?q=credit+card&svnum=10&hl=ro&lr=&sa=G


Clasificarea dupa intensitate … inovatia incrementala

Multiplele versiuni ale smartphone-urilor (excluzând modelul original)

Majoritatea modelelor de automobile, care de la un an la altul îşi îmbunătăţesc caracteristicile referitoare la 

securitate, eficienţă, confort

Samsung Galaxy S4 Samsung Galaxy S5 Samsung Galaxy S9

Renault Megane 2002 Renault Megane 2009 Renault Megane 2018



Economia condusa de inovare

Exercitiu

Abunda de OEM [ex. Germania, Elvetia, Coreea de Sud, 

Japonia, Franta, Anglia, SUA, Italia]

Controleaza piata

Intrebari si discutii:

- De ce Romania nu este o economie condusa de inovare?

- Firma unde lucrati este un OEM? Daca da, cum a reusit?

Daca nu, de ce nu se orienteaza pe strategia de OEM?

- Ce ar trebui sa faca guvernul pentru a ajuta dezvoltarea

OEM-urilor autohtone?

- De ce un numar redus de tari abunda de OEM-uri, iar

majoritatea tarilor sunt doar furnizori pe lantul valoric?

- De ce un numar relativ redus de firme reusesc sa fie

OEM-uri?

- Ce provocari are un OEM din perspectiva competitivitatii

pe piata? Dar un furnizor pe lantul valoric al OEM-ului,

tot din perspectiva competitivitatii pe piata?

- Care este diferenta intre un OEM care adopta inovatia 1.0

si cel care adopta inovatia 2.0?



Clasificarea dupa tip

Inovatie in arhitectura produsului > transformari in compozitia interna a produsului

Inovatie de sistem > transformari multiple in lantul valorii pentru materializarea inovarii

Tuburi electronice cu vid Tranzistorul Tevi metalice Tevi din plastic

Comunicatii prin satelitReteaua InternetRetea radio Retea TV

http://mirror-us-ga1.gallery.hd.org/_exhibits/textures/plastic-pipes-yellow-AJHD.jpg
http://mirror-us-ga1.gallery.hd.org/_exhibits/textures/plastic-pipes-yellow-AJHD.jpg


Clasificarea dupa efect … inovatie de strapungere

Anual se lanseaza aproximativ 14000 produse noi. Dintre acestea doar cateva se califica in “liga” inovatiei de 

strapungere.

iPhone 1

Criterii de calificare:

1. Sa fie distinct si sa furnizeze o noua valoare in piata

2. Sa fie suficient de relevant pentru a genera vanzari in primul an de minimum 50 mil. $

3. In anul doi sa genereze vanzari de minimum 90% fata de anul 1 – fara versionare 

(sustenabilitate pe piata)

MiO Liquid Water Enhancer (Berry Pomegranate, Fruit 

Punch & Mango Peach) (Photo credit: theimpulsivebuy)



Clasificarea dupa efect … inovatie disruptiva



Exercitiu

Puteti da un exemplu de 

tehnologie disruptiva in 

cazul tractorului?

Ce caracteristici trebuie sa

indeplineasca o tehnologie

inovativa pentru a produce 

disrupția in piata? 



Clasificarea dupa efect … inovatie disruptiva [clarificari]
- Inovatia disruptiva preia o parte din piata

initiala si posibil genereaza piete noi

- Inovatia disruptiva evolueza mai departe

prin inovatii incrementale si in anumite

puncte prin inovatii radicale, putand la un

moment dat sa depaseasca in

performanta solutiile traditionale, moment

in care acestea din urma dispar de regula

de pe piata

- Unele inovatii radicale sunt in acelasi timp

si disruptive (in sensul generarii de piete

noi, nu de dislocare a pietelor existente)

- In unele situatii, inovatia disruptiva este

generata din inovatii incluzive (foarte

ieftine) care se adreseaza unor piete noi

(dezavantajate, “sarace”)

- Aparitia unei inovatii disruptive nu implica

anularea solutiilor curente, care pot sa

evolueze mai departe prin inovatii

incrementale si radicale



Exercitiu … comentati asupra disruptiei

Timp
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Clasificarea dupa efect … inovatie disruptiva [exemple]



Clasificarea dupa efect … inovatie disruptiva [exemple]



Clasificarea dupa efect … inovatie disruptiva [exemple]



Clasificarea dupa efect … inovatie disruptiva [exemple]



Exercitiu … discutii in echipe si apoi prezentare concluzii

Bec cu microcip

disruptia

100 x mai rapida

- Inovatia disruptiva poate fi produsa in tari care

sunt inca conduse de factori de productie si

productivitate, cum este cazul Romaniei? Daca

da, de ce? Daca nu, de ce?

- Solutiile traditionale pot coexista un timp

mpreuna cu disruptiile. Ce trebuie sa faca o

firma care detine tehnologia traditionala in

momentul in care pe piata apar tehnologii

disruptive?

- Disruptiile se produc doar la nivel de produse

[tehnologii] sau si la nivel de procese de

productie? Daca da, ce de? Daca nu, de ce?



Exercitiu …

• Putem spune ca inovatia disruptiva se refera la “produse foarte noi”?

• Putem spune ca inovatia disruptiva schimba regula jocului in piata?

• Putem spune ca inovatia disruptiva conduce la o crestere rapida a afacerii?

• Putem spune ca inovatia disruptiva are asociat si un scepticism ridicat in prima etapa?

• Putem spune ca inovatia disruptiva prezinta functionalitati cu care clientii nu sunt familiarizati?

• Putem spune ca inovatia disruptiva cere utilizatorilor sa invete practici noi si sa adopte comportamente noi? 



Clasificarea dupa efect … inovatie inversa



Clasificarea dupa efect … inovatie inversa [exemplu]



Clasificarea dupa efect … inovatie inversa [exemplu]



Clasificarea dupa efect … inovatie inversa [exemple]

MAC 800 ECG / EKG [GE] 3200 $

Frigider Chotukool [Godrej] 69 $Tata Nano [Tata Motors] 2000 $

Casa ultra-ieftina din caramida [MIT] 2000 $

Computer pentru scolari [MIT] 100 $

Indya LED [Schneider Electric] 7,5 $/45 LED-uri



Exercitiu

Transporturile aeriene “low-cost” sunt in categoria inovatiei inverse sau disruptive? 



Exercitiu

Masinile ieftine intra in strategia de 

inovatie disruptiva sau inversa? 

Argumentati.



Exercitiu

Pret

Calitate

Curba normala calitate-pret

Paradigma :: “calitatea costa”

Curba disruptiva calitate-pret

Paradigma :: “calitate prin inovatie inversa”

Cum este posibil tehnic?

Cum este posibil economic?

calitatea

materiale montaj

precizie executie

functii
fiabilitate

suport

***



Exemplu inspirational pentru inovatia inversa

“pret redus - calitate ridicata”

Sursa de inspiratie pentru inovatia inversaInovatie produs

Inovatie produs si proces



Clasificarea dupa efect … inovatie frugala [incluziva]

Inovatia frugala poate fi intr-o anumita masura suprapusa peste inovatia inversa, pentru ca inovatia inversa se

adreseaza in prima etapa pietelor fara putere de cumparare. Diferenta este aceea ca, inovatia frugala [incluziva]

nu isi are corespondent ulterior in pietele bogate, unde aceste inovatii nu sunt tratate ca fiind frugale ci ca fiind

inovatii adresabile unor nevoi de nisa. Inovatia frugala este ingeniozitatea in rezolvarea inventiva a problemelor

la limite extreme. Inovatia frugala mai este denumita in termeni populari “improvizatie ingenioasa“ [sau

“gaselnita” in jargon].



Exercitiu

Cortul din carton din acest video-clip 

este inovatie inversa sau inovatie frugala?

Micro-hidrocentrala din video-clip este inovatie inversa

sau inovatie frugala?



Exercitiu

Sistemul de incarcare a telefonului din acest video-clip 

este inovatie inversa sau inovatie frugala?

Sistemul de spalare a rufelor din acest video-clip

este inovatie inversa sau inovatie frugala?



Exercitiu

Dintre cele patru inovatii prezentate in acest video-clip 

care sunt inovatii inverse si care inovatii frugale?

Jocul din carton din acest video-clip

este inovatie inversa sau inovatie frugala?



Exercitiu

Ce tip de inovatie indica masa din carton 

prezentata in acest video-clip?

Ce tip de inovatie

indica masina de 

sortat banii prezentata

in acest video-clip?



Exercitiu

Ce tip de inovatie indica patul pliabil

prezentat in acest video-clip?

Ce tip de inovatie

indica pompa de 

apa prezentata in 

acest video-clip?



Clasificarea dupa implicatii asupra locurilor de munca

Inovatia incrementala sau radicala :: ajuta la mentinerea locurilor de munca curente si eventual poate crea

intr-un numar relativ redus noi locuri de munca (se numeste si inovatie de sustinere) (ex. noi modele de

automobile pe baza de combustibil fosil)

Inovatia disruptiva (continuata cu evolutia spre cresterea performantelor) :: este inovatia care conduce la

crearea celor mai multe locuri de munca noi (direct si indirect – pe lantul valorii sau prin crearea de efecte de

multiplicare) (se numeste si inovatie de crestere) (ex. automobile electrice)

Inovatia inversa :: poate crea noi locuri de munca, dar intr-un numar foarte redus (ex. micro-sisteme pentru

tratarea apei reziduale in zone rurale izolate)

Inovatia de eficienta/productivitate :: conduce la cresterea productivitatii proceselor/activitatilor, la

simplificarea lanturilor de valoare, timp scurt pentru RRI si conduce de regula la reducerea locurilor de munca

(ex. automatizarea unei fabrici, outsourcing-ul unor procese)



Clasificarea dupa calitatea inovatiei

Inovatii modeste (nesustenabile)

Rezolvarea unei probleme conduce la

crearea unei probleme noi

Trecerea peste “speed bumper” provoaca

socuri si disconfort pasagerilor

Inovatii mature (inteligente / sustenabile)

Fluid non-newtonian
https://youtu.be/DQoelYi6qfw

O solutie care sa determine masinile sa 

incetineasca fara a provoca socuri pasagerilor, 

fara a fi mai scumpa decat varianta clasica si 

suficient de robusta la acte de vandalism

Premiul 1

Premiul 2Premiul 3



Clasificarea dupa calitatea inovatiei … alte exemple

ECONOMIA DE PIATA ECONOMIA REZILIENTA
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Supliment



Tipul inovatiilor pe fluxul de realizare al unui produs

Inovatie policentrica Inovatie de produs

Inovatie de proces

Inovatie organizationala

Inovatie in 

dezvoltarea retelelor

Inovatie in dezvoltarea

resursei umane

Inovatie de proces

Inovatie organizationala

Inovatie in 

dezvoltarea retelelor

Inovatie in marketing

Inovatie in marketing

Inovatie model de 

afaceri

Inovatie de proces

Inovatie model de 

afaceri

Inovatie de proces

Inovatie model de 

afaceri

Inovatie de proces

Inovatie in plan strategic

Inovatie in plan strategic



Selectia inovatiilor in functie de pozitia firmei pe lantul

valoric al unui produs [exemple]
• Firma software servicii outsourcing :: inovatie de proces, inovatie in dezvoltarea resursei umane

• Firma software cu produse proprietare :: inovatie de produs, inovatie in marketing, inovatie in dezvoltarea

resursei umane, inovatie in modelul de afaceri, inovatie organizationala, inovatie in dezvoltarea retelelor,

inovatie de proces, inovatie in plan strategic

• Firma electronice cu produse proprietare :: inovatie de produs, inovatie de proces, inovatie in dezvoltarea

retelelor, inovatie in marketing, inovatie in dezvoltarea resursei umane, inovatie in modelul de afaceri,

inovatie organizationala, inovatie in plan strategic

• Firma constructii de masini cu produse proprietare :: inovatie de produs, inovatie de proces, inovatie in

dezvoltarea retelelor, inovatie in marketing, inovatie in dezvoltarea resursei umane, inovatie in modelul de

afaceri, inovatie organizationala, inovatie in plan strategic

• Firma constructii de masini in servicii tehnologice :: inovatie de proces, inovatie organizationala

• Firma de consultanta in proiecte europene :: inovatie de proces, inovatie in modelul de afaceri, inovatie

organizationala

• Firma de consultanta in branding :: inovatie in dezvoltarea resursei umane, inovatie de proces

• Firma in domeniul constructiilor :: inovatie de proces, inovatie in modelul de afaceri, inovatie

organizationala, inovatie in dezvoltarea retelelor

• Firma de arhitectura :: inovatie de produs, inovatie in dezvoltarea resursei umane

• Firma de panificatie :: inovatie de proces, inovatie de produs, inovatie in marketing

• Firma de produse vinicole :: inovatie de proces, inovatie de produs, inovatie in marketing, inovatie in

dezvoltarea retelelor



Inovatia transversala …. exemplu: transformarea digitala



Transformarea digitala si digitalizarea extinsa :: inovatie

obligatorie pentru furnizorii din lanturile valorice globale



Zone de digitalizare pentru furnizorii din lanturile valorice

globale [ex. furnizori in sectorul automotive]



***

Digitalizare

Angajatii 4.0

Automatizare

Robotizare

Industria 4.0

Inovarea proceselor de 

productie

Managerul cu inovarea intr-o firma specializata in servicii

de productie industriala

Manager inovare

Inovarea proceselor

suport

Managementul

proprietatii intelectuale

Cuantificare si

protectie

Industria 5.0

Organizatia 5.0

Angajatii 5.0

2019                                  2030

Capitalul

intelectual 5.0

Integrarea in retele de 

afaceri inovative

Inovatia 2.0

Inovatia 3.0

Inovatia 4.0

Inovatia 5.0

2040



Industria X.0

Industria 1.0 :: Mecanizarea [prima revolutie industriala] – transferul de la actionarea manuala la

actionarea cu ajutorul motorului cu abur si dezvoltarea masinilor-unelte si utilajelor

Industria 2.0 :: Electrificarea [a doua revolutie industriala] – productia de masa cu ajutorul motorului

electric, divizunea muncii si liniilor de asamblare

Industria 3.0 :: Automatizarea [a treia revolutie industriala] – productia flexibila cu ajutorul electronicii,

calculatoarelor, software-ului, PLC-urilor, senzorilor, actuatorilor, sistemelor de viziune, robotilor industriali

pre-programati [masinile si sistemele nu sunt autonome, au nevoie de pre-programare]

Industria 4.0 :: Digitalizarea [a patra revolutie industriala] – productia adaptiva si reconfigurabila cu

ajutorul internetului lucrurilor (IoT), sistemelor fizico-cibernetice, robotilor cu inteligenta proprie (auto-

adaptivi), robotilor colaborativi (co-botilor), sistemelor informatice integrate in cloud, analiticii datelor

masive, invatarii profunde (deep) a sistemelor informatice inteligente si altor elemente de inteligenta

artificiala [masinile si sistemele se pot guverna singure in cea mai mare parte]

Industria 5.0 :: Personalizarea [a cincia revolutie industriala] – productia de unicat si serie mica, in care

omul are functii bionice incorporate, este imersat in AR/VR si lucreaza impreuna cu robotii inteligenti

umanoizi colaborativi, iar inteligenta artificiala ajuta in timp real productia, unde clientul este parte a

productiei pe intregul flux, unde productia poate fi influentata de datele care ajung in timp real din teren,

unde produsul poate suferi ajustari si optimizari ale conceptului in timpul productiei

1780

1870

1970

Azi

Viitor



Organizatia 5.0 :: organizatia

complet digitalizata

* Tehnologii exponentiale = inteligenta

artificiala, robotica inteligenta, fabricatia

aditiva, bionica, realitatea virtuala, realitatea

augmentata, energia alternativa



Operatorii 4.0

Operatorul Operatorul Operatorul Operatorul

cu super-forta augmentat virtual                       sanatos

Operatorul Operatorul Operatorul Operatorul

“smart”                        colaborativ                  social                        analitic



Societatea 5.0

Societatea 1.0 :: societatea vanatorilor si culegatorilor

Societatea 2.0 :: societatea cultivatorilor

Societatea 3.0 :: societatea industriala

Societatea 4.0 :: societatea informationala

Societatea 5.0 :: societatea cunoasterii (societatea inteligenta) 

_______

Angajatii 5.0 :: 

- angajati poli-calificati pentru productia de unicat a produselor complexe

- angajati cu competente profesionale ce-i face pregatiti sa abordeze mai multe domenii

- angajati cu educatie sociala si etica

- angajati cu abilitati digitale extinse



Capitalul intelectual 5.0

• Brevete de inventive

• Drepturi de autor

• Marci inregistrate

• Modele de utilitate

• Design

• Secrete comerciale

• Know-how tacit

• Know-how documentat

• Documentare capital relational si analitica pe baza de IA

• Documentare conflicte si solutii prin digitalizare

• Solutionare probleme prin IA si metode inventive structurate

• Know-how tacit adus in zona “vizibila” prin digitalizare si

organizare

• Cuantificare in timp real a activelor intangibile ale firmei prin

sisteme informatice inteligente si conectate la informatia

globala

• Intelegerea functionarii proceselor la nivel de detaliu ca 

urmare a datelor masive colectate si analiticii datelor

• Capacitatea de a crea “digital-twin-ul” intregii organizatii



Inovatia 5.0

Guvernul

Comunitatea

Platforme

Plan de inovare

comun

Decizii strategice

in proportie egala

Conectare la 

resurse globale

Digitalizare

extinsa

Formule dinamice si

rapide de joint venture

Firma

Distributie beneficii proportional cu 

valoarea adusa (background), resursele

implicate in fiecare moment, valoarea

nou creata (foreground)



Pregatire pentru examen



Rezumat

• Ca urmare a globalizarii lanturilor valorii si a dezvoltarii tehnologiei informatiei si comunicatiilor, la fel ca si

a mijloacelor de transport, cosumatorul este cel care stapaneste piata. In acest context, frecventa cu care se

intampla crizele este tot mai ridicata, la fel ca si amplitudinea acestor crize. Acest lucru a condus la

Cresterea importantei inovarii in ecuatia competitivitatii afacerilor.

• Noua frontiera a dezvoltarii firmelor este inovatia structurata, chiar daca abordarea structurata a

productivittii si calitatii este inca valabila.

• La nivel national inovatia este vazuta ca un sistem in care firmele interactioneaza cu alti actori publici si

privati din ecosistemul de inovare pentru a-si sustine proiectele de inovare.

• Ca urmare a cresterii complexitatii tehnologiei si a deschiderii pietelor, inovatia implica colaborarea intre

mai multi actori, lucru denumit inovatie deschisa.

• Pentru impartirea riscului si cumularea competentelor, firmele colaboreaza in etapele incipiente ale

proiectelor de inovare sub forma unor modele policentrice.

• In functie de specificul afacerii, inovatia se intampla in cadrul unei firme pe mai multe paliere: model de

afaceri, strategie, retele de afaceri, produs, proces, organizare, marketing si resursa umana. Dintre aceste

paliere, cel mai complex este cel referitor la inovatia de produs.

• Inovatia de produs poate fi de mai multe feluri, in functie de intensitate, tip, efect, efort si implicatii.

• Firmele trebuie sa-si inteleaga foarte bine pozitia in lantul valorii unui produs pentru a-si defini corect

planul de inovare.



Exercitii individuale

• Studiati folosind internetul la ce se refera inovatia structurata, managementul viitorului, managementul

scenariilor, evolutia directionata a sistemelor

• Studiati cazul firmei Valmet Automotive (slide-ul urmator) care este competitiva in montajul seriilor mici de

automobile de lux chiar daca este situata in Finlanda. Ce tip de inovatii credeti ca sunt la baza acestei

performante?

• Cum pozitionati inovarea dupa anul 2030 in raport cu productivitatea, calitatea, sustenabilitatea?

• Dati un exemplu de inovatie in marketing din domeniul serviciilor de telefonie mobila.

• Dati un exemplu de inovatie modesta si propuneti o solutie matura.

• Dati un exemplu de inovatie de proces in domeniul agro-alimentar.

• Dati un exemplu de inovatie disruptiva [alta decat cele evidentiate in acest material].

• Dati un exemplu de inovatie inversa [alta decat cele evidentiate in acest material].

• Dati un exemplu de inovatie incrementala [alta decat cele evidentiate in acest material].

• Dati un exemplu de inovatie radicala [alta decat cele evidentiate in acest material].

• Dati un exemplu de inovatie de strapungere [alta decat cele evidentiate in acest material].

• Dati un exemplu de inovatie de produs bazata pe un efort ridicat de cercetare.

• In cazul firmei unde activati puneti in evidenta zonele unde se inoveaza efectiv si indicati daca mai exista si

alte zone unde ar trebui intervenit cu o inovatie stucturata.

• Explicati unei persoane de varsta a treia din mediul rural, care nu are nici un fel de studii, ce inseamna

inovarea.
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Fabrica automatizata ultra-versatila in Finlanda pentru servicii de montaj automobile
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Sfarsitul sedintei 2

Prezentul material este realizat in cadrul SC Vplus SRL fiind considerat activ intangibil al acestei firme. Prezentul

material poate fi utilizat de catre participantii la cursul “Formare Profesionala Manager Inovare”, din cadrul

proiectului „Bistrița pe harta profesională a Europei” al Camerei de Comert si Industrie Bitrita-Nasaud, strict in

activitatea profesionala proprie. Beneficiarii prezentului material sunt solitar responsabili pentru pastrarea in conditii

de siguranta a materialului pentru prevenirea diseminarii si distribuirii necontrolate sau neintentionate. Sub incidenta

Legii romane a drepturilor de autor nr. 8/1996 in versiunea sa actualizata este interzisa utilizarea acestui material sub

forma tiparita, electronica, film sau alta forma, in limba romana sau tradusa in alta limba, pentru derularea unor

sesiuni de instruire pentru terte persoane fara acordul scris al autorului prezentului material. Sub incidenta Legii

romane a drepturilor de autor nr. 8/1996 in versiunea sa actualizata este interzisa distribuirea acestui material catre

orice terte parti, cu sau fara scop comercial, sub forma tiparita, electronica, film sau alta forma, in limba romana sau

tradusa in alta limba, de catre participantii la cursul “Formare Profesionala Manager Inovare”, din cadrul proiectului

„Bistrița pe harta profesională a Europei”.

© Stelian Brad, toate drepturile rezervate

© SC Vplus SRL



Formare profesionala “Manager Inovare”
Sedinta 3: Procesul de inovare [2 ore]

Stelian Brad

Aceasta lucrare se bazeaza pe idei originale si sinteze ale prof. Stelian Brad. Aceasta lucrare este supusa prevederilor legii drepturilor de autor in asa fel incat sunt exclusive toate

drepturile privind traducerea, tiparirea, reutilizarea ilustratiilor, expunerea, reproducerea pe microfilme sau in orice alta forma si memorarea in baze de date. Preluarea ideilor

originale fara citarea autorului este interzisa. Reproducerea integrala sau partiala a acestui material se poate face doar cu acordul scris al autorului. Toate incalcarile acestor drepturi
vor putea fi condamnate potrivit Legii romane a drepturilor de autor nr. 8 din 14 martie 1996, in versiunea sa actualizata.

Bistrita, pe harta profesionala a Europei ID 117313 
Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 



Regimul de utilizare si distribuire al acestui material

Prezentul material este realizat in cadrul SC Vplus SRL fiind considerat activ intangibil al acestei firme.

Prezentul material poate fi utilizat de catre participantii la cursul “Formare Profesionala Manager Inovare”, din cadrul

proiectului „Bistrița pe harta profesională a Europei” al Camerei de Comert si Industrie Bitrita-Nasaud, strict in activitatea

profesionala proprie. Beneficiarii prezentului material sunt solitar responsabili pentru pastrarea in conditii de siguranta a

materialului pentru prevenirea diseminarii si distribuirii necontrolate sau neintentionate.

Sub incidenta Legii romane a drepturilor de autor nr. 8/1996 in versiunea sa actualizata este interzisa utilizarea acestui

material sub forma tiparita, electronica, film sau alta forma, in limba romana sau tradusa in alta limba, pentru derularea

unor sesiuni de instruire pentru terte persoane fara acordul scris al autorului prezentului material.

Sub incidenta Legii romane a drepturilor de autor nr. 8/1996 in versiunea sa actualizata este interzisa distribuirea acestui

material catre orice terte parti, cu sau fara scop comercial, sub forma tiparita, electronica, film sau alta forma, in limba

romana sau tradusa in alta limba, de catre participantii la cursul “Formare Profesionala Manager Inovare”, din cadrul

proiectului „Bistrița pe harta profesională a Europei”.

© Stelian Brad, toate drepturile rezervate

© SC Vplus SRL



Inainte de a incepe

Mod silentios



Obiective

sedinta 3

• Sa intelegem ecosistemul de inovare si perspectivele inovarii

• Sa intelegem pasii principali ai procesului de inovare a produselor

destinate industriilor traditionale

• Sa intelegem pasii principali ai procesului de inovare a produselor

destinate industriilor cu incertitudine ridicata



Ecosistemul de inovare



Procesul de inovare

Procesul de inovare este determinat:

 de tipul de inovaţie (produs, proces, marketing, model afaceri etc.)

 de importanţa inovaţiei (incrementala, radicala)

 de timpul avut la dispoziţie (timp suficient, timp limitat)

 de sursa inovaţiei (economica, tehnologica, sociala, politica)

 de infrastructura organizaţiei (acopera total sau partial functiile procesului de inovare)

 de disponibilitatea şi compatibilitatea resurselor

 de numărul de necunoscute asociate tehnologiilor şi pieţei



Inovatia ca proces de definire a solutiilor mature in 

conditii de constrangeri multiple



Ecosistem

Entitate A

Entitate B

Entitate C

Entitate D

Directie de dezvoltare
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Directie de dezvoltare

Mecanism de suport reciproc win-win

Eficacitate mecanism

Eficienta mecanism



Ecosistemul de inovare

Ecosistemul de inovare este complexul de 

relatii intre diverse entitati si actori dintr-un 

areal geografic cu scopul functional de a facilita 

dezvoltarea tehnologica si inovarea. 

Actorii includ resursele materiale (ex. 

echipamente, cladiri, internet, etc.), resursele 

financiare, capitalul uman (ex. cercetatori, 

ingineri, designeri, experti in inovare, experti in 

marketing, manageri, antrepreneori, investitori, 

etc.) si capitalul social (relatiile dintre actori). 

Entitatile se refera la suma universitatilor, 

institutelor de cercetare, firmelor, fondurilor de 

investitii, fondurilor de garantare, ONG-urilor 

catalizator, agentiilor de finantare, bancilor, 

centrelor de transfer tehnologic etc.

Economia 

cunoasterii

Economia 

comerciala

Bani

Infrastructura

de cercetare,

Proiecte de 

cercetare

Tehnologii

noi

Produse noi, 

procese noi

Pi > Pi-1  β + Pi-1  η

P – profit din comercializare

β – procent din profit investit in cercetare

η – procent din profit investit pentru

transferul inovatiilor in productie

β + η < 1



Perspective ale inovarii



Relatia resursa – nivel de progres al proiectului de inovare



Exercitiu

Elaborati schema ecosistemului de inovare pentru firma unde lucrati.

Firma

Grup cercetare X 

din Universitatea Y

Grup cercetare W 

din Universitatea Z

Initiativa de cluster 

H

Camera de comert

J grupul M

Banca GConsortiul de firme

E

Firma de 

consultanta D

Firma partenera K

Agentia de 

dezvoltare L

Ministerul P

Banca V
Fondul de investitii

T



Pasii procesului inovatiei de produs



Procesul de inovare de tip “kata” sau “kumite”

Procesul de inovare de tip “Kata” :: se aplica acolo unde exista resurse suficiente pentru sustinerea procesului

de inovare, iar mediul extern nu este present

- Traseul de parcurs si tehnicile aplicate la fiecare pas sunt bine definite si respectate cu rigurozitate

Procesul de inovare de tip “Kumite” :: se aplica acolo unde contextul dat de mediul intern si extern exercita o

presiune ridicata

- Echipa de inovare dispune de un bagaj extins de metode si tehnici necesare diverselor aspecte referitoare la

inovare (de la simple la sofisticate), isi formuleaza ad-hoc traseul de parcurs si metodele aferente in functie

de context, inclusiv are libertatea de a adapta traseul si inlocui metodele utilizate pe parcusul procesului de

inovare

- Necesita un nivel ridicat de expertiza pentru a aborda inovarea cu succes

______________
Nota:

• Kata in artele martiale japoneze se refera la executia unor tehnici dupa o inlantuire predefinita, mimand lupta cu un adversar imaginar; exista diferite Kata, de la

simple la complexe

• Kumite in artele martiale japoneze se refera la lupta efectiva intre doi sau mai multi adversari



Inovatia trebuie sustinuta cu metode si tehnici specifice

Tehnici pentru incepatori

Tehnici pentru experti

NU EXISTA ABORDARI SIMPLE SI RAPIDE …. desi se tot vinde aceasta iluzie pe piata



Industrii traditionale versus industrii cu piete incerte
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Inovatia de produs in industrii traditionale



Exercitiu … pozitionati firma unde lucrati

Cercetare

Metode creativitate

Metode inovatie structurata

(ex. TRIZ, Design Thinking) 

Brevetare
Evaluare valoare piata

brevete

Cercetare experimentala

Cercetare de piata si

“lead user”-i



Exercitiu … pozitionati firma unde lucrati

0   1    2    3    4    5    6   7

Usurinta fabricatie
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Usurinta montaj

Atingere obiectiv cost competitiv

Usurinta service

Usurinta upgrade

Usurinta adaptare

Usurinta monitorizare de la distantaUsurinta dezasamblare

Fiabilitate sporita

Poluare minima

Consum redus energie

Usurinta utilizare



Inovatia de produs in industrii cu piete incerte



Ideatia in procesul de inovare “lean”



Definirea problemei in procesul de inovare “lean”



Formularea solutiei in procesul de inovare “lean”



Formularea modelului de afaceri in procesul de inovare

“lean” … validarea strategiei “go-to-market”



Pivotarea modelului de afaceri in procesul de inovare “lean”



Scalarea afacerii in procesul de inovare “lean”



Exercitiu … care sunt motivele pentru care firma unde lucrati

exista in continuare pe piata?

Firma:



Supliment



Masurarea eficacitatii inovatiei la nivelul afacerii



Cerinte in inovatia de produs din perspectiva inovatiei in 

marketing



Cerinte in inovatia de produs din perspectiva inovatiei de 

proces



Cerinte in inovatia de produs din perspectiva inovatiei

modelului de afaceri



Pregatire pentru examen



Rezumat

• Inovatia este o mare provocare deoarece se manifesta simultan in mai multe planuri, de la schimbare,

procese, comportament, pana la dinamica evolutiei.

• Procesul de inovare nu urmeaza o singura reteta. Acesta trebuie proiectat in functie de factorii de influenta

si contextul in care se dezvolta proiectul de inovare.

• Constrangerile si crizele sunt declansatorii majori ai proiectelor de inovare. Exceptand cazul campionilor in

inovare, marea majoritate a firmelor actioneaza mai degraba reactiv decat proactiv in privinta inovarii.

• Procesul de inovare necesita un pachet sofisticat de instrumente si abordari pentru a aduce ideea inovativa

la realitate cu sanse mai mari de reusita, fie pentru comercializare, fie pentru utilizare interna.

• In sectoarele economice cu grad ridicat de incertitudine modelele traditionale de management a inovarii nu

functioneaza, fiind necesare procese “lean” (agile) de inovare.

• Resursele sunt cheia rezolvarii inovative a problemelor. Provocarea consta in identificarea resurselor corecte

pentru problema data.

• Inovatia de produs / serviciu creeaza cadrul pentru inovatia in marketing, inovatia de proces si inovatia

modelelor de afaceri si nu invers. Din acest punct de vedere, maximizarea potentialului de inovare in

marketing, la nivel de procese sau modele de afaceri implica anumite cerinte pentru proiectarea si

dezvoltarea produselor.

• Inovatia la nivelul firmei trebuie sa aiba in vedere o serie de indicatori de progres masurabili, care tin de

competitivitatea afacerii. Eficacitatea inovarii se regaseste in calitatea ofertei, in diferentierea pe piata, in

reducerea costurilor de productie, in atragerea capitalului etc.



Exercitii individuale

• Definiti cadrul inovarii pentru locul dvs. de munca: (a) obiectivele de atins si tintele aferente pe 2 ani; (b)

constrangerile si barierele majore.

• Analizati perspectivele inovarii si explicati modul de corelare dintre acestea. Putem spune ca exista o

perspectiva mai critica? Daca da, care este aceasta? Argumentati. Daca nu, de ce?

• Din analiza etapelor procesului de inovare tehnologica (de produs) si a rezultatelor scontate pe traseu, pe

care le vedeti cele mai critice (primele trei)? Care le vedeti mai putin critice (primele trei)?

• Creionati procesul de inovare “lean” in cazul unei idei de afaceri pentru inchirieri de imbracaminte de gala.

• Procesul de inovare este influentat de o serie de factori precum timpul, infrastructura, competentele, tipul

inovatiei, sursa etc. (a se revedea cursul). Care factor il considerati cel mai critic si de ce? Care factor il

considerati cel mai putin critic si de ce?

• Datele din piata arata ca cele mai riscante sectoare industriale sunt si cele care aduc cea mai mare valoare

adaugata in societate (ex. produse farmaceutice, software, calculatoare, echipamente medicale etc.).

Considerati ca acesta ar fi un motiv suficient de solid pentru a justifica alocarea unor bugete sporite din

fonduri publice pentru sustinerea cercetarii-dezvoltarii in aceste domenii? Argumentati raspunsul.

• Care este ratiunea pivotarii modelului de afaceri? Propuneti un algoritm de pivotare a modelului de afaceri.

• Propuneti metrici robuste pentru masurarea calitatii unui pivot al modelului de afaceri. Indicii: atasament,

panta vanzari, pret etc.

• Care este ecosistemul de inovare concret in care este angrenata firma unde sunteti angajat?

• Analizati studiile de caz din slide-ul urmator.
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Inovatia de produs la Samsung :: https://youtu.be/CgDDzreb2kc

Inovatia de produs la 3M :: https://www.forbes.com/sites/ashoka/2016/03/31/how-3m-

drives-innovation-through-empathy-and-collaboration/#2a6e9c3671dd

Inovatia de produs la Google :: http://www.innovationcoach.com/2016/08/google-new-

product-development/

Inovatia de produs la Lego :: https://theleadershipnetwork.com/article/lego-sustainable-

innovation

https://youtu.be/CgDDzreb2kc
https://www.forbes.com/sites/ashoka/2016/03/31/how-3m-drives-innovation-through-empathy-and-collaboration/#2a6e9c3671dd
http://www.innovationcoach.com/2016/08/google-new-product-development/
https://theleadershipnetwork.com/article/lego-sustainable-innovation
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Sfarsitul sedintei 3

Prezentul material este realizat in cadrul SC Vplus SRL fiind considerat activ intangibil al acestei firme. Prezentul

material poate fi utilizat de catre participantii la cursul “Formare Profesionala Manager Inovare”, din cadrul

proiectului „Bistrița pe harta profesională a Europei” al Camerei de Comert si Industrie Bitrita-Nasaud, strict in

activitatea profesionala proprie. Beneficiarii prezentului material sunt solitar responsabili pentru pastrarea in conditii

de siguranta a materialului pentru prevenirea diseminarii si distribuirii necontrolate sau neintentionate. Sub incidenta

Legii romane a drepturilor de autor nr. 8/1996 in versiunea sa actualizata este interzisa utilizarea acestui material sub

forma tiparita, electronica, film sau alta forma, in limba romana sau tradusa in alta limba, pentru derularea unor

sesiuni de instruire pentru terte persoane fara acordul scris al autorului prezentului material. Sub incidenta Legii

romane a drepturilor de autor nr. 8/1996 in versiunea sa actualizata este interzisa distribuirea acestui material catre

orice terte parti, cu sau fara scop comercial, sub forma tiparita, electronica, film sau alta forma, in limba romana sau

tradusa in alta limba, de catre participantii la cursul “Formare Profesionala Manager Inovare”, din cadrul proiectului

„Bistrița pe harta profesională a Europei”.

© Stelian Brad, toate drepturile rezervate

© SC Vplus SRL



Formare profesionala “Manager Inovare”
Sedinta 4: Auditul inovarii [2 ore]

Stelian Brad

Aceasta lucrare se bazeaza pe idei originale si sinteze ale prof. Stelian Brad. Aceasta lucrare este supusa prevederilor legii drepturilor de autor in asa fel incat sunt exclusive toate

drepturile privind traducerea, tiparirea, reutilizarea ilustratiilor, expunerea, reproducerea pe microfilme sau in orice alta forma si memorarea in baze de date. Preluarea ideilor

originale fara citarea autorului este interzisa. Reproducerea integrala sau partiala a acestui material se poate face doar cu acordul scris al autorului. Toate incalcarile acestor drepturi
vor putea fi condamnate potrivit Legii romane a drepturilor de autor nr. 8 din 14 martie 1996, in versiunea sa actualizata.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 

Bistrita, pe harta profesionala a Europei ID 117313 
Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020



Regimul de utilizare si distribuire al acestui material

Prezentul material este realizat in cadrul SC Vplus SRL fiind considerat activ intangibil al acestei firme.

Prezentul material poate fi utilizat de catre participantii la cursul “Formare Profesionala Manager Inovare”, din cadrul

proiectului „Bistrița pe harta profesională a Europei” al Camerei de Comert si Industrie Bitrita-Nasaud, strict in activitatea

profesionala proprie. Beneficiarii prezentului material sunt solitar responsabili pentru pastrarea in conditii de siguranta a

materialului pentru prevenirea diseminarii si distribuirii necontrolate sau neintentionate.

Sub incidenta Legii romane a drepturilor de autor nr. 8/1996 in versiunea sa actualizata este interzisa utilizarea acestui

material sub forma tiparita, electronica, film sau alta forma, in limba romana sau tradusa in alta limba, pentru derularea

unor sesiuni de instruire pentru terte persoane fara acordul scris al autorului prezentului material.

Sub incidenta Legii romane a drepturilor de autor nr. 8/1996 in versiunea sa actualizata este interzisa distribuirea acestui

material catre orice terte parti, cu sau fara scop comercial, sub forma tiparita, electronica, film sau alta forma, in limba

romana sau tradusa in alta limba, de catre participantii la cursul “Formare Profesionala Manager Inovare”, din cadrul

proiectului „Bistrița pe harta profesională a Europei”.

© Stelian Brad, toate drepturile rezervate

© SC Vplus SRL



Inainte de a incepe

Mod silentios



Obiective

sedinta 4

• Sa intelegem cum trebuie auditata inovarea in cadrul unui sistem

de afaceri

• Sa intelegem grupele cheie care trebuie auditate pentru a afla

unde se situeaza o organizatie din punctul de vedere al inovarii

• Sa intelegem corect conceptele cu care opereaza auditul inovarii

http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1033


Managementul inovarii



Sistemul de management al inovarii [SMIn]

SMIn este un pachet de elemente intercorelate ale unei organizatii pe baza carora se definesc

politicile si obiectivele de inovare, precum si procesele care sa conduca la atingerea acestor

obiective

In prezent

Maturitate Managementul

inovarii

Managementul

calitatii

Managementul

proiectelor

Ad-hoc

Neintegrat

Stabilit

Integrat



Managementul inovarii abordat ca proces

Creşterea 

eficienţei

procesului de 

inovare

Creşterea 

eficacităţii

procesului de 

inovare

Asigurarea 

echilibrului 

dinamic extern

Asigurarea 

echilibrului 

dinamic intern

Creşterea gradului

de satisfacţie al tuturor 

părţilor interesate



Managementul inovarii suport pentru excelenta

organizationala

Excelenta organizationala = practica deosebita in administrarea unei organizatii si obtinerea de 

rezultate remarcabile prin aplicarea in practica a unui numar de opt (8) concepte fundamentale

… “excelenta” este un “cod care trebuie continuu decodificat”

1992 … 2001 … pana in 2013 Din 2013 … 

Orientarea spre rezultate Sprijinirea rezultatelor deosebite

Focalizarea pe satisfacerea clientului Adaugarea de valoare clientilor

Conducere performanta a afacerii, abilitati manageriale si 

constanţă in scop si obiective

Conducere cu viziune, inspiratie si integritate

Management orientat pe procese si fapte Management agil

Dezvoltarea si implicarea resursei umane Reusita prin talentul angajatilor

Imbunatatire continua si inovatie Sustinerea creativitatii si inovarii

Dezvoltarea de parteneriate bazate pe avantaj reciproc Dezvoltarea capabilitatii organizationale

Responsabilitate publica Crearea unui viitor sustenabil



Managementul total al inovarii

de la MANAGEMENTUL TOTAL AL CALITATII …

… la MANAGEMENTUL TOTAL AL INOVARII

Managementul total al calitatii (MTC - TQM) = efortul global al unei organizatii de a instaura si

permanentiza un climat in care organizatia sa-si sporeasca continuu abilitatea de a livra clientilor sai produse

si/sau servicii de inalta calitate

Managementul total al inovarii (MTI - TIM) = efortul global al unei organizatii de a instaura si

permanentiza un climat in care organizatia sa inoveze continuu in toate ariile sale functionale (management,

produs, proces, organizare, marketing, model de afaceri, strategie, administrare etc.), cu implicarea tuturor

angajatilor si cu acoperirea tuturor componentelor lantului valorii, precum si cu asigurarea sinergiei intre

inovatiile sectoriale

Fiecare angajat

are dreptul si 

posibilitatea sa 

inoveze

Fiecare angajat este 

instruit in inovatia

structurata [pe diverse 

niveluri, dupa calificare]

Fiecare angajat

trebuie sa devina

un innovator

intern

Inovatia se intampla la toate 

nivelurile, oriunde si oricand 

este nevoie

CULTURA DE FIRMA INSTRUIREA RESURSEI UMANE ATITUDINE SI MOTIVATIE MOD DE ORGANIZARE FIRMA

Managerul cu inovarea este conducatorul acestui proces



Conducerea proiectelor de inovare in firma



Planificarea financiara a proiectelor de inovare in firma

Proiect inovare: Reducere cost proces de la C1 de-a lungul unei perioade t la C2

Bugetul alocat pentru dezvoltarea proiectului: B din care BC obtinut dintr-un credit bancar (B>BC)

Data la care trebuie aplicate rezultatele obtinute din proiect: T1  Data la care trebuie atinsa tinta: T2

Se calculeaza:

• Perioada de recuperare a investitiei in proiectul de inovare: PRI = (T2 – T1)+B/(C1 - C2)

• Rata de recuperare a investitiei in proiectul de inovare: RRI = f (B, C1, C2, ra, t) > rf

• Rata interna de rentabilitate financiara: RIRF = f (BC, C1, C2, rc, t) > rb

• Valoarea neta actualizata: VNA= f (B, C1, C2, ra, t) > 0



Auditul managementului inovarii



Obiectivele managementului inovarii

• Creșterea numărului de idei pentru următoarea “generație” de inovatii

• Metodologii îmbunătățite pentru proiectele de inovare

• Reducerea timpului de lansare pe piață a proiectelor de inovare de produs (serviciu) sau de introducere in 

firma in cazul altor categorii de inovatii

• Reducerea timpului pana la obtinerea beneficiilor din inovare

• Îmbunătățirea competitivității și a creșterii durabile

• Mobilizarea organizației pentru inovare, inclusiv punerea inovării pe agenda de prioritati a conducerii firmei

• Promovarea culturii inovarii si învățarii în cadrul organizației

• Identificarea oportunităților pentru noi vectori de competitivitate și pentru creșterea viitoare

• Respectarea cerintelor pentru finanțarea publică a proiectelor de inovare

• Stabilirea unui nou sistem de management al inovării sau îmbunătățirea celui existent



Definirea nevoii de audit a managementului inovarii si

obiectivele urmarite prin audit

Nevoia de audit a inovării trebuie sa aiba in fata raspunsurile la urmatoarele intrebari:

• De ce ar trebui efectuată o evaluare a managementului inovarii, de ex. Este necesară o evaluare periodică

programată a sistemului de management al inovarii?

• Care este urgența de a inova și de a îmbunătăți capacitățile și performanțele organizației în materie de

gestionare a inovării?

• Care este nivelul de ambiție al organizației de a îmbunătăți capacitățile și performanța managementului

inovării?

• Ce eforturi ar putea să aplice organizația în evaluarea managementului inovării și acțiunile de îmbunătățire?

• Care sunt principalele părți interesate să primească rezultatele și care sunt așteptările acestora?

• Ce acțiuni vor fi luate odată ce conducerea firmei a primit rezultatele evaluării managementului inovării?

• Care sunt rezultatele așteptate din evaluarea managementului inovării?

Obiectivele urmărite prin auditul inovarii:

• Stabilirea unei linii de bază a performanței organizației în materie de management al inovarii

• Compararea performanței managementului inovării organizației cu cea a concurenților sau a liderilor de

inovare

• Definirea nivelului de maturitate a inovării și a diferențelor de capacitate în diferite părți ale organizației



Aria de acoperire a auditului inovarii

Organizația trebuie să definească domeniul de aplicare al evaluării managementului inovării pe baza nevoilor

și obiectivelor acesteia. Următoarele întrebări pot fi luate în considerare la definirea domeniului de aplicare

(aria de acoperire):

• Care părți ale organizației ar trebui incluse in audit? Trebuie inclusi si furnizorii, partenerii sau colaboratorii

acesteia?

• Care elemente ale managementului inovării ar trebui evaluate: doar câteva sau toate?

• Ce nivel de detaliu ar trebui obținut din rezultatele evaluării managementului inovării?

• Ce cantitate de timp și efort ar trebui să fie investite pentru evaluarea managementului inovării?

• Cine ar trebui să fie disponibil pentru sondaje și interviuri în timpul evaluării managementului inovării?

• Ce evaluare a managementului inovarii în ceea ce privește rezultatele și livrabilele sunt așteptate; de

exemplu: tipuri de rapoarte, rezultate ale workshop-urilor, criterii de referință bazate pe comparații cu alte

organizații, recomandări pentru îmbunătățire, rezultate ale proiectelor de inovare?



Institutionalizarea inovarii la nivel de organizatie



Lantul deciziei in auditul managementului inovarii



Directiile de audit a managementului inovarii
Evaluarea inovarii intr-o organizatie poate fi efectuata in orice moment 



Maturitatea managementului inovarii

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

Evaluarea periodica a managementului inovarii pentru imbunatatire continua

Sunt lansate actiuni

pentru a defini un 

sistem de 

management al 

inovarii

Initiative ad-hoc de 

inovare cu succes

limitat

Exista un sistem de 

management al 

inovarii functional ca 

baza pentru o crestere

profitabila a afacerii

Inovatia este parte a 

ADN-ului organizatiei

cu succese repetate in 

zona inovarii si o 

crestere sustenabila

de nivel ridicat



Impactul estimat al auditului [1/8]

Aspecte ale managementului

inovării

Livrabile audit Impact creat (așteptări)

Contextul organizației

+Organizația a determinat aspecte

interne și externe, cum ar fi 

aspectele de piață, tehnologice sau

politice relevante pentru scopul

său și care afectează capacitatea sa

de a atinge rezultatele dorite ale 

SMIn

+Organizația a stabilit cine sunt

părțile interesate relevante pentru

SMIn și a identificat nevoile, 

așteptările și cerințele acestora

Cât de bine și-a înțeles organizația

mediul strategic, capacitățile sale 

interne și oportunitățile de inovare

și nevoile părților interesate interne 

și externe

Satisfacerea în mod eficient a 

nevoilor de inovare ale părților

interesate interne și externe, dată

fiind situația pieței organizației, 

dezvoltarea tehnologică și

presiunea concurențială



Impactul estimat al auditului [2/8]

Aspecte ale managementului inovării Livrabile audit Impact creat (așteptări)

Leadership pentru inovație / strategia de 

inovare

+Managementul de vârf a stabilit o viziune

de inovare, care este o declarație despre ceea

ce vrea organizația să obțină în ceea ce

privește inovația

+Pe baza viziunii, managementul de vârf a 

dezvoltat o strategie de inovare care servește

ca plan general pentru a atinge această

viziune. Strategia ia în considerare rezultatele

analizei contextului extern și intern

+Managementul de vârf promovează o 

cultură care sprijină inovația

+Conducerea de vârf se asigură că

responsabilitățile și autoritățile pentru

rolurile relevante din SMIn sunt atribuite și

comunicate în cadrul organizației

Cât de eficienți sunt 

liderii organizației în

dezvoltarea viziunii și

strategiei de inovare a 

organizației care 

aliniază părțile

interesate, creând o 

viziune de inovare și

sprijinind / promovând

personal o cultură

organizațională și o 

structură care sprijină

inovația

Alinierea clară dintre forțele

externe, dintre riscuri și

oportunități cu viziunea

organizației, implementarea

strategiei de inovare, dintre cultura

inovației și structurile

organizaționale (roluri și

responsabilități pentru inovare) 

pentru implementarea eficientă și

eficace a sistemului de 

management al inovarii, 

documentat în indicatorii cheie de 

performanță a organizației



Impactul estimat al auditului [3/8]

Aspecte ale managementului

inovării

Livrabile audit Impact creat (așteptări)

Planificarea succesului inovării

+Organizația a stabilit obiective de 

inovare la funcții și niveluri relevante

+Organizația a determinat riscurile și

oportunitățile care trebuie abordate

Dacă strategia de inovare a unei

organizații a fost tradusă în

proiecte de inovare aliniate 

strategic și cu resurse, cu o 

evaluare eficientă a riscurilor și o 

planificare operațională

Traducerea sistematică a strategiei

de inovare a organizației în

proiectele de inovare (portofoliul

de proiecte de inovare strategică) 

și invers, alinierea proiectele de 

inovare la atingerea obiectivelor

strategice, având în vedere ambiția

organizației și capacitățile existente

de management al inovației



Impactul estimat al auditului [4/8]

Aspecte ale managementului inovării Livrabile audit Impact creat

(așteptări)

Facilitarea inovării / factorii motivanți

Organizația a definit și a pus în aplicare: (a) principalele

responsabilități pentru gestionarea inovării pentru atingerea

obiectivelor; (b) resursele necesare pentru stabilirea, 

implementarea, întreținerea și îmbunătățirea continuă a 

performanței managementului inovării și a sistemului de 

management al inovarii; (c) competența necesară a 

persoanelor care lucrează cu și desfășoară activități de 

inovare; (d) comunicarile interne și externe relevante pentru

SMIn; (e) informații documentate despre SMIn, determinate 

de organizație ca fiind necesare; (f) abordarea strategică a 

resurselor umane pentru atingerea obiectivelor inovării; (g) 

politica de gestionare a activelor necorporale și a proprietății

intelectuale (PI); (h) politica de colaborare internă și externă

Eficiența și eficacitatea

tuturor inovațiilor

organizației care permit 

practicile de 

management (inclusiv

atribuiri de roluri, 

procese de gestionare a 

resurselor, dezvoltarea

resurselor umane și a 

competențelor, 

managementul PI, 

managementul

colaborării și

comunicarea / 

conștientizarea inovării)

Consolidarea 

factorilor de 

inovare, care sunt 

esențiali pentru

executarea cu 

succes a proiectelor

de inovare și, în

final, punerea în

aplicare a strategiei

de inovare a 

organizației și

îmbunătățirea sau

asigurarea poziției

pe piață a 

organizației



Impactul estimat al auditului [5/8]

Aspecte ale managementului inovării Livrabile audit Impact creat

(așteptări)

Procesul de management al inovării

+Organizația a stabilit un proces detaliat de inovare, 

potrivit dimensiunii organizației, care acoperă toate

etapele relevante, de la obținerea de informații despre o 

problemă sau o oportunitate de dezvoltare, la lansarea

reușită și îmbunătățirea continua

+Organizația a stabilit un management integrat al 

portofoliului de proiecte

+Organizația a definit indicatori pentru îmbunătățirea

inovației, inclusiv a impactului asupra afacerii și a ciclului

de viață al inovației, îmbunătățiri incrementale și

eliminarea treptată a tehnologiei invechite și înlocuirea

+Organizația a definit indicatori de performanță financiară

și nefinanciară pentru a evalua în mod regulat performanța

procesului de inovare

Cât de bine organizatia

definește, optimizează și

gestionează procesul de 

management al inovarii

(de la dezvoltarea ideii

până la lansarea cu succes

a unui nou produs, 

serviciu, proces sau model 

de afaceri și îmbunătățirea

continuă a inovației)

Procesul de inovare

fără

disfuncționalități, cu 

durată de timp

scurta de lansare pe 

piață și de obținere 

de profit (acesta din 

urmă este relevant 

pentru firme)



Impactul estimat al auditului [6/8]

Aspecte ale managementului inovării Livrabile audit Impact creat

(așteptări)

Evaluarea performanței sistemului de management 

al inovarii

+Organizația a stabilit indicatorii, metodele, frecvența și

criteriile pentru evaluarea performanțelor sistemului de 

management al inovarii

+Rezultatele evaluărilor sistemului de management al 

inovării sunt documentate și comunicate în cadrul

organizației pentru a contribui la îmbunătățirea

performanței sistemului de management al inovarii

Rigurozitatea prin care o 

organizație stabilește

indicatori / obiective

specifice de inovare care 

ajută la evaluarea / 

optimizarea performanței

și a sistemului de 

management al inovarii

Performanță

îmbunătățită a afacerii

(creștere a veniturilor, 

profitului, creării de 

valoare și / sau a 

numărului de angajați) 

pe baza unui sistem

îmbunătățit de 

management al 

inovarii



Impactul estimat al auditului [7/8]

Aspecte ale managementului inovării Livrabile audit Impact creat (așteptări)

Îmbunătățirea sistemului de management al 

inovarii

+Organizația îmbunătățește în permanență

adecvarea, oportunitățile sau eficacitatea sistemului

de management al inovării pe baza evaluării

performanței

+Organizația identifică abaterile și stabilește acțiuni

corective pentru a îmbunătăți eficiența și rezultatele

SMIn

Cât de bine o organizație

prioritizează și acționează

asupra potențialelor

îmbunătățiri ale sistemului

său de management al 

inovarii

Îmbunătățirea continuă a 

sistemului de 

management al inovarii, 

care conduce la o mai

bună performanță a 

organizației



Impactul estimat al auditului [8/8]

Aspecte ale managementului inovării Livrabile audit Impact creat (așteptări)

Tehnici de management al inovării

Organizația evaluează tehnicile de 

management al inovarii care ar putea contribui

la îmbunătățirea propriului sistem de 

management al inovarii

Modul în care o organizație

adoptă și / sau menține

cunoașterea tehnicilor actuale și

viitoare, care ar putea contribui la 

optimizarea sistemului sau a 

proiectelor sale de management 

al inovarii (inclusiv tehnici de 

gestionare a inteligenței

strategice, încurajarea colaborării, 

gândirea orientata pe inovare și

managementul PI)

Agilitatea de a integra 

eficient tehnicile de 

gestionare a inovării



Ariile de audit 



Strategia de inovare [1/3]

Viziunea pentru inovare:

• Documentată pentru a fi vazută de tot personalul

• Clar legată de inovare

• Bine înțeleasă de clienți și furnizori

• Bine înțeleasă de partenerii de inovare

Caracteristici ale strategiei de inovare:

• Rezultă dintr-o analiză a domeniilor potențiale de afaceri pentru viitoarele activități de inovare

• Stabilește obiective clare pentru activitățile de management a inovării

• Ghidează modul de gestionare a managementului ideilor

• Stabilește obiectivele pentru fiecare proiect de inovare

• Ghidează îmbunătățirea produsului / serviciului curent sau a procesului de dezvoltare

• Oferă baza pentru schimbările organizaționale și dezvoltarea modelului de afaceri

• Se axează pe dezvoltarea capacităților de inovare

Diseminarea strategiei de inovare:

• Comunicată la nivelul de ierarhie respectiv [management de varf, management de mijloc, angajați, clienți]

• În totalitate înțeleasă de nivelul ierarhic respectiv [management de varf, management de mijloc, angajați, clienți]

• Implementată de nivelul ierarhic respectiv [management de varf, management de mijloc, angajați, clienți]



Strategia de inovare [2/3]

Proiectele de inovare:

Firma dvs. evaluează sistematic toate proiectele de inovare? Dacă da, în ce măsură se aplică următoarele atribute

proiectelor dvs. de inovare?

• În conformitate cu strategia de inovare

• Echilibrat între inovația incrementala și radicală [doar în cazul inovatiei de produs]

• Echilibrat în ceea ce privește riscul și rentabilitatea

• Echilibrat cu privire la perspectivele pe termen lung și pe termen scurt

• Echilibrat între costurile scăzute și costurile ridicate

Sustenabilitatea:

În ce măsură utilizați sustenabilitatea ca motor al inovației atunci când dezvoltați strategia de inovare în ceea ce

privește următoarele aspecte?

• Sustenabilitatea economică

• Metode de producție și de fabricație care sunt în întregime ecologice și social sustenabile [dacă este cazul]

• Metode de utilizare care sunt în întregime ecologice și social sustenabile [dacă este cazul]



Strategia de inovare [3/3]

Comercializarea ideilor interne:

În ce măsură comercializați idei, concepte și produse dezvoltate intern (licențierea sau vânzarea către parteneri

externi, clienți etc.)? Specificați în ce măsură pentru următoarele opțiuni!

• Licențierea ideilor sau conceptelor dezvoltate intern [cele pe care nu intenționezi să le dezvolți mai departe]

• Vânzarea de idei sau concepte dezvoltate intern [cele pe care nu intenționați să le dezvoltați mai departe]

• Vanzarea brevetelor si a marcilor

• Vânzarea produselor / serviciilor gata lansare pe piață



Cultura inovarii si organizarea pentru inovare [1/3]

Orientarea culturală pentru inovare:

Cum ați evalua atitudinea personalului față de inovare?

• Emoționat / pasionat de inovare [managementul de vârf, managementul de mijloc, angajații]

• Deschis mai degrabă decât sceptic față de ideile neobișnuite [managementul de vârf, managementul de 

mijloc, angajații]

• Capabil să gândească neconvențional [managementul de vârf, managementul de mijloc, angajații]

• Imaginativ [managementul de vârf, managementul de mijloc, angajații]

• Ezită să încerce noi metode [managementul de vârf, managementul de mijloc, angajații]

• Capabil să "vândă" idei pe plan intern [managementul de vârf, managementul de mijloc, angajații]

• Concentrat pe impactul afacerilor [managementul de vârf, managementul de mijloc, angajații]

Capacitatea pentru inovare:

Cum privesc ceilalți capacitatea de inovare a firmei dvs.?

• Clienții direcți

• Competitorii

• Furnizorii



Cultura inovarii si organizarea pentru inovare [2/3]

Cooperare externă:

Dacă lucrați cu parteneri pe proiecte de inovare, în ce măsură parteneriatele (stabilite formal prin contracte de 

co-dezvoltare) susțin și întăresc fiecare etapă a întregului ciclu de viață al inovației?

• Managementul ideilor

• Dezvoltarea modelului de produs / serviciu / proces / organizațional sau de afaceri

• Lansarea și îmbunătățirea continuă

Intensitatea parteneriatelor în inovare:

De câți actori externi țineți cont și cu câți parteneri externi sunteți în contact periodic cu scopul inovării? Cu câți

dintre partenerii dvs. externi ați colaborat în cel puțin un proiect legat de inovare în ultimii trei ani? Câți oameni

lucrează în prezent la proiecte de inovare în care sunt implicați parteneri externi?

• Numărul de actori externi de la care extrageți informații legate de inovație fără nici o comunicare activă și

schimb de informații (de exemplu, monitorizare)

• Parteneri de inovare cu care sunteți în contact periodic și cu care schimbați informații și cunoștințe

• Parteneri printre partenerii de rețea obișnuiți cu care ați colaborat în cel puțin un proiect de inovare în ultimii

3 ani

• Numărul de angajați care lucrează la proiecte de inovare cu parteneri externi



Cultura inovarii si organizarea pentru inovare [3/3]

Exploatarea surselor externe prin intermediul relațiilor informale:

Cât de mult relațiile informale cu surse externe fără acord formal (de exemplu, fără acorduri de confidențialitate

etc.) sporesc fiecare fază a întregului ciclu de viață al inovației?

• Managementul ideilor

• Dezvoltarea modelului de produs / serviciu / proces / organizațional sau de afaceri

• Lansarea și îmbunătățirea continuă

Limba: 

Ce limbi vorbiți cu o fluență suficientă pentru a face afaceri eficiente (dvs și/sau echipa dvs. de management)?

Limba partenerilor și piețele de export:

Care sunt limbile locale vorbite pe piețele pe care dvs. sau partenerii dvs. de inovare faceti export?



Managementul ciclului de viata al inovarii [1/5]

Ciclul de viață:

Care este durata de timp (în luni) pentru cele mai profitabile grupuri de produse / servicii de la începutul

dezvoltării (autorizarea proiectului) până când veți lansa (sau vă veți gândi să lansati) produsul / serviciul dvs. in 

piață?

Lansarea pe piață:

Câte luni este necesar pentru grupurile dvs. de produse / servicii cele mai profitabile (a se vedea întrebarea

anterioară) de la începutul dezvoltării (autorizarea proiectului) până la lansarea de noi produse / servicii în piață?

Pragul de profitabilitate:

În medie, câte luni au fost necesare pentru grupurile dvs. de produse / servicii cele mai profitabile de la 

autorizarea proiectului pentru a atinge pragul de rentabilitate?



Managementul ciclului de viata al inovarii [2/5]

Rata de succes a proiectelor de inovare incrementala:

Ați inițiat proiecte de inovare incrementală pentru a îmbunătăți produsele / serviciile / procesele / modelele

organizaționale sau de afaceri existente în ultimii 4 ani? Câte ați început în ultimii 4 ani? Câte dintre aceste

proiecte au avut succes în ultimii 4 ani (de ex. câte au atins pragul de rentabilitate)

• Inovații de produs

• Inovații de servicii

• Inovații de proces

• Inovații organizaționale

• Inovații privind modelele de afaceri



Managementul ciclului de viata al inovarii [3/5]

Rata de succes a proiectelor de inovare radicala:

Ați inițiat proiecte de inovație radicală pentru a dezvolta complet noi produse / servicii / procese / modele

organizaționale sau de afaceri în ultimii 4 ani? Câte ați început în ultimii 4 ani? Câte dintre aceste proiecte au 

avut succes în ultimii 4 ani (de ex. câte au atins pragul de rentabilitate)

• Inovații de produs

• Inovații de servicii

• Inovații de proces

• Inovații organizaționale

• Inovații privind modelele de afaceri



Managementul ciclului de viata al inovarii [4/5]

Procese integrate pe ciclul de viață:

Cum evaluați idei și modalități noi de dezvoltare a afacerii?

• Evaluarea de către o echipă interdisciplinară

• Un set de criterii predefinite aplicate tuturor

proiectelor de inovare (adică standardele în vigoare)

• Criteriile adaptate pentru fiecare proiect definite în

faza timpurie de dezvoltare (adică nu există

standarde în vigoare)

• Criterii derivate din strategia de inovare



Managementul ciclului de viata al inovarii [5/5]

Bucla de reactie:

Cât de des implicați în mod regulat următoarele grupuri în generarea de idei noi și colectarea de sugestii pentru

îmbunătățiri?

• Furnizori

• Aprovizionare

• Clienți direcți

• Clienți indirecți

• Marketing și vânzări

• Dezvoltarea de produse / servicii

• Institutele de cercetare și universități

• Experți privind drepturile de proprietate intelectuală

• Parteneri din rețea



Managementul ideilor [1/1]

Generarea sistematica a ideilor:

Aveți un sistem formal de generare și evaluare a ideilor? Dacă da, câte idei pe an sunt legate de produse, 

procese, servicii, modele organizaționale sau de afaceri radicale (idei radicale) și câte sunt legate de îmbunătățiri

(idei incrementale)?

• Numărul mediu de idei radicale (pe an)

• Numărul mediu de idei incrementale (pe an)

Managementul ideilor:

Câte idei sunt revizuite, selectate și luate în considerare spre dezvoltare? Câte idei sunt vândute sau licențiate

partenerilor externi?

• Revizuite

• Selectate

• Transformate în proiecte de inovare

• Vândute sau licențiate partenerilor externi, clienților etc.

Ciclul de management al ideilor:

În medie, cât durează ca ideile cele mai promițătoare care urmează să fie selectate să ajungă la faza de 

dezvoltare?



Procesul de dezvoltare [1/1]

Se aplică separat pentru produse, servicii, procese, modele de organizare, modele de afaceri

Procesul de dezvoltare:

În ce măsură aveți un proces formal (cu etape clar definite, repere etc.) pentru dezvoltarea de produse, servicii, 

procese, modele organizațiionale sau de afaceri?

• Inovarea produsului

• Inovarea serviciului

• Inovarea proceselor

• Inovarea organizațională

• Inovarea modelului de afaceri



Lansare si imbunatatire continua [1/1]

Inițiativa de lansare a unui produs sau serviciu de succes:

La lansarea inovațiilor – la ce procent din proiectele lansate în ultimii 3 ani ați definit ținte specifice lansării, de ex. 

"numărul de vânzări într-un anumit interval de timp", "cifra de afaceri din aceste vânzări", "momentul primelor

vânzări" etc?

• Procentul de proiecte lansate în ultimii 3 ani în care au fost definite ținte specifice lansării

• Procentul acelor proiecte lansate ale căror obiective specifice lansării au fost îndeplinite

Integrarea informațiilor despre clienți:

Într-un anumit an, de câte ori analizați datele despre clienți și feedbackul acestora?

Îmbunătățirea continuă a parametrilor procesului:

Ați definit indicatori de proces specifice inovării pentru a vă măsura activitățile de inovare?

În ce procent din proiectele dvs. în ultimii 3 ani ați definit astfel de indicatori? În medie, cât ați îmbunătățit (de la 

un an la altul) fiecare din aceste aspecte în ultimii 3 ani?

Ex. Lansarea pe piață, pragul de rentabilitate, costurile de dezvoltare, durata de timp dintre ideea prezentată de 

angajat și selectarea acelei idei, durata de timp dintre momentul în care clientul transmite o idee până la

materializarea ideii



Factori suport [1/4]

Stimulente și recompense:

Oferiți personalului stimulente în ceea ce privește inovarea? Dacă da, pe care dintre următoarele le oferiți? 

Acordarea de bani în plus; Acordarea recunoașterii directe cu ajutorul managerilor; Un premiu pentru inovare; 

Permisiunea să folosească gratuit facilitățile din firma pentru a-și testa și dezvolta propriile idei; Furnizarea de 

sprijin administrativ pentru a obține finanțare externă (publică); Nu există stimulente pentru inovare etc.

Exploatarea brevetelor (sau a know-how-ului cuantificabil):

Câte brevete ați generat (depuse și acordate) în ultimii 10 ani? Câte dintre acestea au fost în ultimii 5 ani? Câte

dintre acestea au fost în ultimii 3 ani?

Învățare și cunoaștere:

Ce procent din proiectele inovatoare au beneficiat de lecțiile documentate și împărtășite în managementul

proiectelor în ultimii 3 ani?

Proiecte și obiective:

În ceea ce privește proiectele de inovare din ultimii trei ani, ce procent are definite țintele în funcție de timp, 

buget și calitate? Câte dintre proiecte au îndeplinit aceste obiective?



Factori suport [2/4]

Proiecte de inovare pe termen lung:

Ce procent din bugetul de inovare îl alocați pentru proiectele pe termen lung (adică cu un interval de timp mai

lung decât timpul obișnuit pentru generarea de profit)?

Managementul proiectării ca pârghie pentru inovare:

Te bazezi pe proiectare și pe managementul proiectarii ca pârghie pentru inovare?

Impactul managementului proiectarii asupra managementului inovării:

În ultimii 3 ani, în ce măsură a contribuit proiectarea la managementul inovației în unul din următoarele moduri?

• Proiectarea (sau ingineria soluției) a fost o parte integrantă a strategiei noastre de inovare

• Proiectarea a fost un motor al culturii noastre de inovare

• Proiectarea (sau ingineria soluției) a jucat un rol important în generarea de idei

• Proiectarea (sau ingineria soluției) a jucat un rol important în faza de dezvoltare

• Proiectarea (sau ingineria soluției) a fost esențială în lansarea inovațiilor

• Proiectarea (sau ingineria soluției) a contribuit la îmbunătățirea noastră continuă

• Designul (sau ingineria soluției) a fost important în recrutarea și dezvoltarea resurselor umane



Factori suport [3/4]

Contribuția managementului proiectarii la rezultatele inovării:

În cazul în care proiectarea este relevantă pentru firma dvs., care a fost impactul asupra rezultatelor inovării în

ultimii 3 ani?

• Creșterea vânzărilor din produse / servicii

• Reducerea costurilor generate de inovarea proceselor

• Îmbunătățirea imaginii firmei sau a brandului

• Reducerea timpului de lansare pe piață

• Reducerea timpului de atingere a pragului de profit

• Îmbunătățirea alinierii dintre departamentele funcționale

• Îmbunătățirea experienței clienților

• Inovațiile tehnologice permise să fie valorificate pe piață



Factori suport [4/4]

Gradul de maturitate în managementul proiectarii:

Care dintre următoarele măsuri legate de managementul proiectarii le aveți implementate?

• Definirea unei strategii clare de proiectare cu obiective clare

• Proces dinamic pentru planificarea proiectării

• Evaluarea riguroasă a performanței proiectarii pe tot parcursul ciclului de viață al inovației

• Coordonarea activităților de management al proiectării peste granițele funcționale

• Includerea specialiștilor de proiectare în deciziile luate la etapele-cheie



Rezultatele inovarii [1/2]

Creșterea veniturilor din produse sau servicii noi (în ultimii 4 ani):

• Venituri din vânzări (în mii de euro)

• Contribuția granturilor publice de cercetare la veniturile din vânzări (în%)

• Contribuția exporturilor la veniturile din vânzări (în%)

Venituri din vânzări din produse sau servicii noi (în ultimii 4 ani):

• Venituri din vânzări (în mii de euro) din inovații radicale de produse / servicii

• Venituri din vânzări (în mii de euro) din inovații incrementale de produse / servicii

Cheltuieli anterioare pentru inovare:

Care au fost cheltuielile firmei dvs. pentru inovare (inclusiv costurile cu personalul, costurile echipamentelor, 

serviciile externalizate etc.) în ultimii 4 ani?

Alocarea profitului operațional din inovare:

• Inovarea produsului

• Inovarea serviciului

• Inovarea proceselor

• Inovarea organizațională

• Inovarea modelului de afaceri



Rezultatele inovarii [2/2]

Creșterea profitului operațional (în ultimii 4 ani):

Profitul operațional din inovare (în ultimii 4 ani):

Reducerea costurilor:

Care a fost reducerea costurilor operaționale rezultate din inovarea în procese sau organizare în ultimii patru ani?

Motor de creștere a profitului:

• Creșterea externă (fuziuni și achiziții)

• Respectarea noilor standarde (juridice, de mediu etc.)

• Creștere internă, organică

Creșterea numărului de angajați (în ultimii 4 ani):

Impactul managementului inovarii:

Care este impactul actual și viitor al managementului inovării asupra succesului afacerii dvs.?

Îmbunătățirea managementului inovarii:

Cu cât vă puteți îmbunătăți performanța actuală a managementului inovarii?



Inainte de a incheia…

Ce sanse credeti ca exista sa aplicati in firma un sistem de

management al inovarii in urmatorii 2-3 ani ? 

Considerati ca firma unde lucrati este pregatita cultural

pentru inovare continua?

In ce masura considerati ca firma

urgenta si necesitatea abordarii intr-o 

forma structurata si institutionalizata a inovarii?

Dar in urmatorii 5 ani?

Ce credeti ca ar declansa interesul sporit pentru managementul inovarii in firma

Unde lucrati?

unde lucrati constientizeaza



Pregatire pentru examen



Rezumat

• Sistemele de management al inovarii se afla la inceputul ciclului lor de viata.

• Se justifica efectuarea unui audit al inovarii in firma pentru a intelege mai bine punctele tari si zonele de

risc din perspectiva capacitatii de inovare a firmei.

• Managementul inovarii reprezinta un cadru adecvat pentru a sustine excelenta organizationala.

• Abordarea extensiva a inovarii in cadrul unei organizatii este apanajul managementului total al inovarii, in

care toata lumea inoveaza si este sustinuta efectiv in acest proces.

• Institutionalizarea managementului inovarii intr-o organizatie implica definirea unui proces personalizat de

inovare, un sistem de management al inovarii, un management riguros al proiectelor de inovare si un

mecanism de audit al inovarii.

• Managementul inovarii dintr-o organizatie poate fi incadrat la un anumit moment intr-un anumit nivel de

maturitate (de la 1 la 4).

• Pentru imbunatatirea sistemelor de management al inovarii se impune efectuarea periodica a auditurilor

inovarii.

• Exista mai multe arii de auditare a inovarii, precum ar fi: strategia de inovare, cultura inovarii, procesul de

inovare, factorii suport ai inovarii, rezultatele inovarii, fiecare arie avand la randul sau mai multe sub-arii.

• Exista standarde care recomanda modalitatea de derulare a auditului inovarii, precum ar fi CEN / TS

16555-7.



Exercitii individuale

• La ce se refera principiul “adaugarea de valoare clientilor”? [va rugam sa va documentati inainte de a da un

raspuns].

• La ce se refera principiul “management agil”? [va rugam sa va documentati inainte de a da un raspuns].

• Prin ce puteti masura eficacitatea procesului de inovare? Propuneti o lista de metrici.

• Prin ce puteti masura eficienta procesului de inovare? Propuneti o lista de metrici.

• Echilibrul dinamic intern se refera la asigurarea unui raport relativ egal intre efort (ex. buget alocat) si

impact pentru fiecare activitate derulata in cadrul firmei de-a lungul unei perioade bine definite de timp.

Cum puteti masura deviatiile de la starea de echilibru si cum puteti controla mentinerea in timp a acestei

stari?

• Echilibrul dinamic extern se refera la evitarea generarii unor efecte negative asupra unor procese externe in

dorinta de a rezolva o serie de probleme interne. Cum puteti masura deviatia de la aceasta stare?

• Propuneti o solutie fezabila (adica agreeata de catre conducerea firmei) pentru a pune in practica

dezideratul “fiecare angajat are dreptul si posibilitatea sa inoveze” si dezideratul “fiecare angajat trebuie sa

devina un inovator intern”.

• Propuneti un plan de comunicare prin care sa convingeti conducerea firmei asupra utilitatii unui audit pe

inovare.

• Ce tipuri de audit sectorial al inovarii pot fi derulate in cadrul unei firme?

• Urmati pas cu pas ariile de inovare evidentiate in acest material si evaluati unde se situeaza compania in

care sunteti angajat din perspectiva fiecarui element de audit.
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vplus.innovation@gmail.com

M :: +40 730 017126

… “apelati” instructorul



Sfarsitul sedintei 4

Prezentul material este realizat in cadrul SC Vplus SRL fiind considerat activ intangibil al acestei firme. Prezentul

material poate fi utilizat de catre participantii la cursul “Formare Profesionala Manager Inovare”, din cadrul

proiectului „Bistrița pe harta profesională a Europei” al Camerei de Comert si Industrie Bitrita-Nasaud, strict in

activitatea profesionala proprie. Beneficiarii prezentului material sunt solitar responsabili pentru pastrarea in conditii

de siguranta a materialului pentru prevenirea diseminarii si distribuirii necontrolate sau neintentionate. Sub incidenta

Legii romane a drepturilor de autor nr. 8/1996 in versiunea sa actualizata este interzisa utilizarea acestui material sub

forma tiparita, electronica, film sau alta forma, in limba romana sau tradusa in alta limba, pentru derularea unor

sesiuni de instruire pentru terte persoane fara acordul scris al autorului prezentului material. Sub incidenta Legii

romane a drepturilor de autor nr. 8/1996 in versiunea sa actualizata este interzisa distribuirea acestui material catre

orice terte parti, cu sau fara scop comercial, sub forma tiparita, electronica, film sau alta forma, in limba romana sau

tradusa in alta limba, de catre participantii la cursul “Formare Profesionala Manager Inovare”, din cadrul proiectului

„Bistrița pe harta profesională a Europei”.

© Stelian Brad, toate drepturile rezervate

© SC Vplus SRL



Formare profesionala “Manager Inovare”
Sedinta 5: Cultura inovării și dezvoltarea resursei umane 

pentru inovare [2 ore]

Stelian Brad

Aceasta lucrare se bazeaza pe idei originale si sinteze ale prof. Stelian Brad. Aceasta lucrare este supusa prevederilor legii drepturilor de autor in asa fel incat sunt exclusive toate

drepturile privind traducerea, tiparirea, reutilizarea ilustratiilor, expunerea, reproducerea pe microfilme sau in orice alta forma si memorarea in baze de date. Preluarea ideilor

originale fara citarea autorului este interzisa. Reproducerea integrala sau partiala a acestui material se poate face doar cu acordul scris al autorului. Toate incalcarile acestor drepturi
vor putea fi condamnate potrivit Legii romane a drepturilor de autor nr. 8 din 14 martie 1996, in versiunea sa actualizata.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 

Bistrita, pe harta profesionala a Europei ID 117313 
Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020



Regimul de utilizare si distribuire al acestui material

Prezentul material este realizat in cadrul SC Vplus SRL fiind considerat activ intangibil al acestei firme.

Prezentul material poate fi utilizat de catre participantii la cursul “Formare Profesionala Manager Inovare”, din cadrul

proiectului „Bistrița pe harta profesională a Europei” al Camerei de Comert si Industrie Bitrita-Nasaud, strict in activitatea

profesionala proprie. Beneficiarii prezentului material sunt solitar responsabili pentru pastrarea in conditii de siguranta a

materialului pentru prevenirea diseminarii si distribuirii necontrolate sau neintentionate.

Sub incidenta Legii romane a drepturilor de autor nr. 8/1996 in versiunea sa actualizata este interzisa utilizarea acestui

material sub forma tiparita, electronica, film sau alta forma, in limba romana sau tradusa in alta limba, pentru derularea

unor sesiuni de instruire pentru terte persoane fara acordul scris al autorului prezentului material.

Sub incidenta Legii romane a drepturilor de autor nr. 8/1996 in versiunea sa actualizata este interzisa distribuirea acestui

material catre orice terte parti, cu sau fara scop comercial, sub forma tiparita, electronica, film sau alta forma, in limba

romana sau tradusa in alta limba, de catre participantii la cursul “Formare Profesionala Manager Inovare”, din cadrul

proiectului „Bistrița pe harta profesională a Europei”.

© Stelian Brad, toate drepturile rezervate

© SC Vplus SRL



Inainte de a incepe

Mod silentios



Obiective

sedinta 5

• Sa intelegem ce este cultura organizationala in general si cultura

inovarii in mod particular

• Sa intelegem cum putem promova inovatia in cadrul firmei

• Sa intelegem cum trebuie sa ne organizam in cadrul firmei pentru

a facilita inovarea

• Sa intelegem cum trebuie sa pregatim resursa umana pentru a 

facilita inovarea

http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1033


Cultura inovarii



Contextul actual si previzionat … nevoia de o noua cultura

organizationala



Implicatii si cerinte



“Suntem ceea ce facem in mod repetat. Excelenta, astfel, nu este un act, este un obicei” (Aristotel)

Cultura inovarii

Principii

Valori

Credinte

Interese

Ambitii

Idealuri

Obiceuri

Temeri



Exercitiu

Vector de analiza Descriere

Principiile efective, pe care le simti preponderent, 

zi-de-zi [nu cele declarate oficial] [adevaruri

fundamentale, linii de conduita]

Valorile efective pe care le vezi preponderent, zi-

de-zi [nu cele declarate oficial] [in ce excelati]

Credintele majoritare

Interesele majoritare

Ambitia majoritatii angajatilor

Idealurile majoritatii angajatilor

Obiceiurile majoritatii angajatilor

Temerile majoritatii angajatilor

Comentati asupra culturii inovarii in cazul firmei unde lucrati



Tipologii de organizatii



Expert inovare: profesionist in utilizarea instrumentelor structurate de rezolvare inovativa a problemelor

Auditor inovare: expert in evaluarea maturitatii si capabilitatii procesului de management al inovarii in cadrul 

organizatiei

Manager inovare: responsabil cu proiectarea, implementarea si imbunatatirea continua a sistemului de 

management al inovarii

Director inovare: coordonatorul institutional al proiectelor de inovare

Functii organizationale in managementul inovarii



“Direcţia”

(la nivel de 

organizaţie)

de sus in jos

(Top-Down)

de jos in sus

(Bottom-Up)

Promovarea inovaţiei în cadrul unei organizaţii



Promovarea inovaţiei în cadrul unei organizaţii

Inovaţia de tip “Top-Down”

Caracteristici definitorii:

 managementul de la cel mai înalt nivel stabileşte ţintele şi alocă 

fonduri pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite

 implementarea este lăsată pe seama structurilor organizaţionale 

imediat inferioare



Inovaţia de tip “Top-Down”

Avantaje:

 elimină inconvenienţele “căutării” şi alocării de fonduri pentru un anumit 
proiect

 se conturează într-un fel de directivă: 

 Vom explora o nouă piaţă…

 Vom intra cu produse noi pe un anumit segment de piaţă…

 Vom investi într-o anumită tehnologie

 indica direcţia înspre care se îndreaptă organizaţia

Limitari:

 resursa umană competenta disponibilă la un moment dat în organizaţie

Promovarea inovaţiei în cadrul unei organizaţii



Inovaţia de tip “Top-Down”

Modalităţi de implementare:

1. organizat / planificat (ex. Canon):

 managementul inovaţiei este asigurat de o echipă 

multidisciplinară a cărei membri:

 cunosc obiectivele 

 sunt de acord cu termenele 

 au aceleaşi aşteptări referitoare la rezultatele proiectului de 

inovare

2. individualizat (ex. Apple Computers):

 activităţile asociate inovării sunt izolate de restul 

organizaţiei

 managementul este bivalent în cazul proiectului de inovare

Promovarea inovaţiei în cadrul unei organizaţii



Inovaţia de tip “Bottom-Up”

Caracteristici definitorii:

 inovaţia îşi are originea undeva în interiorul organizaţiei

 toţi angajaţii sunt bineveniţi să participe la acest tip de inovaţie

Promovarea inovaţiei în cadrul unei organizaţii



Inovaţia de tip “Bottom-Up”

Avantaje:

 pot fi implicati aproape toti angajaţii

Limitari:

 dependenţa de individ (caracter, obiective personale, interese 

specifice etc.)

 (in)disponibilitatea superiorilor de a promova schimbarea (este 

foarte greu să promovezi un concept în cazul în care superiorii iti

“interzic” să mai lucrezi la dezvoltarea inovatiei)

Promovarea inovaţiei în cadrul unei organizaţii



Cultura inovarii si organizarea

institutionala



1. Viziunea este neclara

2. Lipsa aptitudinilor pe partea de leadership (conducere vizionara)

3. Cultura organizationala este descurajanta

4. Birocratia este ridicata

5. Lipsa initiativei sau descurajarea/blocarea initiativei

6. Comunicarea pe verticala este slaba

7. Colaborarea inter-functionala si inter-departamentala este slaba

8. Munca in echipa este deficitara

9. Lipsa ideilor de valoare si/sau lipsa inovatiilor pentru dezvoltare cu efect de scara la nivelul 

intregii organizatii

10.Lipsa unui management integrat al cunostintelor si capabilitatilor din cadrul organizatiei

Cele 10 semne ale unei organizatii in declin



Cele 10 semne ale unei organizatii inovative 

1. Identifica tendintele viitoare de pe piata

2. Este deschisa la idei noi

3. Adopta tehnologii noi, de ultima ora

4. Abordeaza idei “vechi” prin “prisme’’ noi

5. Recompenseaza angajatii pentru aportul lor creativ

6. Are o structura organizationala care faciliteaza comunicarea si luarea rapida a deciziilor

7. Managementul de proiect este foarte riguros pentru a evita depasirile de termene si bugete

8. Promoveaza ideile inovative in cadrul organizatiei astfel incat acestea sa devina “bune 
practici”

9. Abordeaza procesele in mod agil si rezilient

10. Este orientata in mod continuu pe dezvoltarea de proiecte inovative



Lantul valorii si distributia cresterii de productivitate
prin inovare



Structuri organizate dinamic … esentiale pentru 
sustinerea inovarii



“Controlling-ul” inovarii :: exemplu de “dashboard”



Despre inovare … in contextul dezvoltarii sau

restructurarii afacerii

Costurile directe + Costurile indirecte =  Costurile rezultatelor + Costurile constrangerilor
___________________________

Costurile rezultatelor  [CR] = Costurile asociate actiunilor care permit firmei - direct sau indirect - sa obtina un 

rezultat asteptat de client, actionari etc. (ex. costul global pentru a respecta termenele de livrare si calitatea)

Costurile rezultatelor  se raporteaza la eficacitatea firmei
____________________________

Costurile constrangerilor [CC] = Costurile care nu vizeaza partile interesate, fiind asociate unor actiuni 

independente de asteptarile partilor interesate (ex. costul global de intretinere a firmei)

Costurile constrangerilor  se raporteaza la mijloacele necesare desfasurarii activitatii 
____________________________

Indicele de adecvare a capacitatii [IAC]:  IAC = CC / CR

Cu cat  IAC , cu atat firma isi ocupa mai mult timpul cu rezolvarea problemelor interne de functionare => 

scade EFICIENTA

Cu cat IAC , cu atat firma se mobilizeaza mai mult pe satisfacerea asteptarilor externe  creste EFICACITATEA



Despre inovare … in contextul dezvoltarii sau 

restructurarii afacerii



Exemple de inovatii organizationale



Inovatia in dezvoltarea parteneriatelor si retelelor de 

afaceri

Concepte moderne de colaborare:

polii de competitivitate/initiativele din jurul clusterelor economice – asociere laboratoare de cercetare, 

structuri de colaborare, administratie si firme inovante pentru dezvoltarea unor tehnologii noi

fabricile pilot pentru testarea unor afaceri total noi in conditiile mentinerii sub control a riscului afacerii

proiectele de cercetare orientate inspre crearea rapida de noi locuri de munca (job creation research projects)

asocierea intre firme pentru dezvoltarea unei afaceri inovante (joint venture)

asocierea intre firme si guvern pentru dezvoltarea unui sector economic nou (special purpose cooperation)

dezvoltarea hub-urilor de inovare: o inovatie sa conduca rapid la alte inovatii; sa fie 

atinsa masa critica de nuclee inovative (ex. start-up-uri inovante) pentru agregare, 

consolidare si diminuarea “dizolvarii” initiativelor; sa fie asigurate conditiile prielnice 

pentru suport in fazele critice de dezvoltare

cooperarea de tip public-privat (CPP) pentru impartirea riscului pe proiectele strategice                                                                        



Retea globala ca mediu de inovare pentru firme



Structura de clusterizare holonica, functionala, aliniata 

strategic



Pregatirea resursei umane pentru

inovare



Structura unei organizaţii =

suma modalităţilor în care se face distribuţia sarcinilor către angajaţi 

+

coordonarea sarcinilor cu scopul atingerii obiectivelor organizaţiei

… Inovaţia întotdeauna porneşte de la o persoană, iar echipa are rolul de a dezvolta şi de a pune în 

valoare inovaţia

Rolul echipelor în procesul inovaţional poate fi major în situaţia în care: 

• Membrii echipei şi-au format o cultură organizaţională comună şi simt că fac parte din ea 

• Intreaga echipă se concentrează asupra obiectivelor finale ale proiectului/afacerii

… În cadrul organizaţiilor, nevoia de stabilitate şi cea de creativitate creează tensiuni => …cea mai mare 

provocare a managementului din ziua de astăzi 

Rolul persoanei si al echipei in procesul de inovare [1/3]



Rolul persoanei si al echipei in procesul de inovare [2/3]

• Ce este de interes

comun?

• Ce poate fi relevat ca 

fiind de interes comun?



De la valori eterogene la valori cat mai omogene 1. Deruleaza seminarii cu angajatii asupra sensului vietii, 

intelegerii valorii uriase si beneficiilor rezultate din respectul 

fata de ceilalti, intelegerii valorii uriase a respectarii 100% a 

unor principii si cat ii costa sa le respecte numai 98% 



2. Deruleaza seminarii cu angajatii pe teme de incredere intre 

oameni si cum se construieste increderea, pe tema curajului si 

lasitatii etc.



3. Instruieste angajatii sa-si poata singuri proiecta corect 

propria strategie de viata



4. Instruieste angajatii sa-si poata singuri planifica resursele 

proprii (timp, energie, talent) si sa le alinieze la strategia 

proprie



5. Afla cat sunt dispusi angajatii sa aloce din propriile resurse 

pentru cariera (prin sondaj anonim: ex. Google Forms ??)



6. Afla cat sunt dispusi angajatii sa mearga in directia impusa 

de manager (prin sondaj anonim: ex. Google Forms ??)



7. Rafineaza planul de constructie a culturii organizationale si 

regleaza strategia firmei

Ce trebuie facut daca apar deviatii mari intre ceea ce rezulta la pasii 5 si 6 

si ceea ce isi doreste managementul firmei?

Ganditi pozitiv. Omul cu adevarat inteligent si superior este acela care 

gaseste solutii mature la probleme fara a afecta negativ pe altii. A face 

bine inseamna sa ai respect fata de tine. Gandirea negativa este apanajul 

oamenilor fara stima de sine. Comportamentul arogant si abuziv este 

simptomul lipsei de stima fata de sine. Golul este acoperit cu raul pe care-l 

fac altor oameni.

Rolul persoanei si al echipei in procesul de inovare [3/3]



Formarea continua dupa un plan de dezvoltare personala revizuit periodic

Prioritate 1 (cu reluare periodica pentru toti angajatii noi)

• Instruire in creativitate, inovatie, comunicare etc.

• Seminarii despre etica, morala, frica si curaj, neincredere si incredere

• Seminarii despre constiinta umana, sensul si scopul vietii, valori si principii, credinte si nelinisti > este utila abordarea in 

raport cu mai multe filosofii, culturi si credinte, prin invitarea unor vorbitori credibili

• Seminarii despre arta, istorie, muzica, traditii, geografie si literatura

• Seminarii de cultura generala despre ultimele dezvoltari in stiinta si tehnologie

Prioritate 2

• Instruire profesionala

Aplicare sistem de evaluare a performantei individuale si de grup

Monitorizarea ratei de recuperare a investitiei in programele de instruire !     

(cum?) > follow-up: aplicare imediata in proiecte pilot + pregatire documentatie + transfer pentru stocare in sistemul de 

cunostinte al firmei pt. o utilizare viitoare 

Inovatia si resursa umana



• Inteligenta verbala/lingvistica – poeti, scriitori, critici literari, etc. [instruire bazata pe citire, memorare, jocuri de 

cuvinte]

• Inteligenta logico-matematica – medici, programatori, bancheri, contabili, cercetatori, etc. [instruire bazata pe

intrebari logice, experimente, jocuri de strategie, inregistrare sistematica a informatiilor]

• Inteligenta vizuala/spatiala – artisti plastici, arhitecti, decoratori, etc. [instruire bazata pe grafice, video, 

simulare, animatie] 

• Inteligenta kinestetica – actori, dansatori, sportivi, etc. [instruire bazata pe studiul exemplelor, construirea unor

exercitii] 

• Inteligenta ritmului – compozitori, instrumentisti, etc. [instruire bazata pe ascultare, discutii, compunere, 

repetitie]

• Inteligenta interpersonala – politicieni, terapeuti, sociologi, etc. [instruire bazata pe intervievare, analize

comparative, proiecte in cooperare]

• Inteligenta intrapersonala – psihologi, psihiatri, preoti, etc. [instruire bazata pe exercitii individuale, studiu

individual, reflectie]

• Inteligenta naturalista – arheologi, fermieri, gradinari, biologi, etc. [instruire bazata pe observare, interactiune]

• Inteligenta existentialista – filozofi, teologi, consilieri, etc. [instruire bazata pe studii de caz, analiza din multiple 

unghiuri]

Testare: http://surfaquarium.com/MI/inventory.htm

[oamenii au toate tipurile de inteligenta, insa la diferite intensitati]

Inteligenta multipla si instruirea in domeniul inovarii

http://surfaquarium.com/MI/inventory.htm


Exemplu si exercitiu …   



Faptul ca emisfera stanga a creierului este responsabila cu gandirea logica si analitica si ca emisfera dreapta este 

responsabila cu gandirea creativa, cu gandirea holistica, cu imaginatia, intuitia este un mit. 

Fiecare persoana isi utilizeaza cu preponderenta una dintre emisfere atat pentru gandirea logica cat si pentru cea 

creativa. Efectul se numeste lateralizare.

Mentinerea creativitatii in randul angajatilor:

- Sa asculte periodic muzica cat mai diversa 

- Sa aiba la indemana un carnetel in care sa-si noteze imediat fiecare idee

- Sa citeasca in fiecare saptamana o carte (cu diverse subiecte) 

- Sa se implice in activitati laterale celor de rutina (ex. sa invete o limba noua, sa faca gradinarit, sa faca tamplarie, 

sa picteze etc.)

- Sa manance cat mai des feluri noi de mancare

- Sa se plimbe pe jos prin locuri noi din oras

- Cand incep o activitate noua sa se  intrebe “Se poate face acest lucru mai bine decat se facea pana in prezent?”

- Sa acorde atentie la conversatiile din jur de unde pot gasi surse de inspiratie

- Sa faca fotografii detaliilor de la unele lucruri sau evenimente

- Sa faca calatorii in locuri cat mai diverse, inclusiv in weekend

- Sa isi personalizeze locul de munca, inclusiv cu tablouri sau rame electronice

- Sa faca exercitii fizice

- Sa blocheze sursele de distragere a atentiei (email, skype, facebook)

- Sa faca periodic pauze de relaxare

- Sa acorde atentie la detalii (fotografii, cladiri, picturi etc.)

- Sa caute in diverse surse pentru recomandari

- Sa isi aloce timp si pentru jocuri

Antrenarea naturala a spiritului creativ la angajati



• Motivarea se face pe baza de recompense

• Sistemul de recompense trebuie sa aiba la baza indicatori masurabili, sa fie comunicat si aplicat cu 

rigurozitate

Exemple aplicate in diverse companii:

• Premiu in bani (locul 1-2-3) oferit prin votul angajatilor (“peer-to-peer”)

• Recunoasterea extra-efortului printr-un premiu anual echivalent cu un salar lunar mediu din firma

• Premiu in bani pentru angajatii care obtin brevete si premiu in bani pentru echipa care aplica

brevetul in practica

• Concurs de idei si recompensa cu o excursie de 5 zile intr-un loc exotic pentru persoana care a avut

crea mai buna idee viabila de aplicat in practica

• Trofeu de recunoastere a prestigiului si afisarea la loc vizibil

• Recompensarea “esecului” :: echipa care a incercat o idee inovatoare dar a esuat este recompensata

pentru oportunitatea invatarii unor lectii si pentru curaj

• VIP :: afisarea la un panou de onoare a omului lunii

• Plata in avans pentru efortul suplimentar in rezolvarea unei probleme de criza

• Bonus in natura pentru solutii inovative (vouchere :: cosul cu mancare, servicii de curatenie la 

domiciliu, masa la un restaurant de lux cu o persoana apropiata, set de imbracaminte la alegere etc.)

• Plata unor training-uri la alegerea angajatilor cu rezultate in domeniul inovarii

Motivarea angajatilor pentru creativitate si inovare



Stiluri de gandire si inovarea

Tu Echipa ta Organizatia ta

• Exista 12 stiluri de gandire, din care 4 sunt constructive [utile culturii inovarii] si 8 sunt defensive, dintre

care 4 sunt agresiv defensive [care sunt nocive culturii inovarii]

• Stilul de gandire poate fi masurat pentru fiecare persoana, iar in final se poate stabili care este stilul de

gandire al companiei

• Daca persoanele cheie din firma au un stil de gandire defensiv, atunci angajatii care sunt dornici de

inovare trebuie sa-si caute un alt loc de munca

• O companie cu ambitii pentru inovare trebuie sa renunte la angajatii cu gandire defensiva [este prea

costisitor si riscant sa investeasca in formarea acestora si dureaza prea mult timp] si sa-i inlocuisca cu

angajati cu gandire constructiva



Profiluri umane necesare in firma pentru sustinerea

inovarii

Valideaza

ideile

Creaeza

ideile

Inspira si

ghideaza

echipa

Creeaza conditii

adecvate

Consolideaza

inovarea

Livreaza

inovarea

Promoveaza

inovarea

Proiecteaza si

dezvolta

inovarea

Profilurile umane pot fi masurate. Intr-o echipa de 

inovare fiecare trebuie pus sa joace rolul care i se 

potriveste, altfel rezultatul este un esec.



Starea de fapt actuala in firmele din Romania

O persoana poate

incorpora mai multe

profiluri umane [roluri] 

asociate inovarii



Dimensiunea culturala in raport cu inovatia



Cele 6 discipline ale inovarii si echipa de inovare

Echipa de inovare trebuie sa stapaneasca toate cele 6 discipline ale inovarii



Exercitiu

Disciplina Sub-disciplina 0 1 2 3 4 5 6 7

Descopera

Descopera nevoi nesatisfacute ale unui grup tinta [frictiuni, dorinte, necazuri]

Formuleaza idei valide si propuneri de valoare corecte pentru grupul tinta

Calibreaza idea cu cerintele, testeaza, rafineaza si converge pe propunerea de valoare

Proiecteaza

Specifica functii si functionalitati, proiecteaza interfata cu utilizatorul (UI) si experienta

utilizatorului (UX)

Dezvolta forma de exprimare a produsului pentru a permite acumularea de experienta, 

lectii si interactiuni cu utilizatorii potentiali

Itereaza pana cand se ajunge la solutia optima [ce este “optim”?]

Valideaza Confirma ca utilizatorii apreciaza valoarea noua si vor adopta solutia

Construieste
Dezvolta impreuna cu echipa de proiectare a solutiei si infrastructurii suport (!)

Confirma ca functiile, functionalitatile, UI si UX sunt adecvate cu asteptarile

Piloteaza
Testeaza pret, plasare, canale, cai de vanzare, etc.

Optimizeaza prin experimentare de combinatii de functii, pret, facilitati, etc.

Scaleaza Construieste platforma de scalare, implica utilizatorii, activeaza retelele de afaceri

Unde se pozitioneaza firma in care lucrati in raport cu competentele resursei umane implicate in inovare?



Supliment



Dezvoltarea echipelor de inovare

O echipa nu este un grup de oameni care lucreaza la un proiect. O echipa este un grup de oameni care 

lucreaza la un proiect in sensul in care fiecare actioneaza astfel incat sa maximizeze rezultatele proprii si ale 

partenerilor din echipa, care se sustin reciproc. O echipa este atunci cand aplica dictonul “unul pentru toti si

toti pentru unul”.    

Echipa de inovare trebuie sa fie foarte

bine organizata [fiecare stie exact ce

trebuie sa faca, cum trebuie sa faca si

cum sa isi coreleze activitatea cu ceilalti

membri]

Echipa de inovare se 

focalizeaza pe

rezultat, nu exista

“stele” [toti sunt la fel

de importanti in 

obtinerea rezultatului]

Echipa de inovare vede

fiecare membru ca 

parte a intregului, de 

aceea membrii se ajuta

reciproc pentru a depasi

obstacole imposibil de 

depasit de unul singur

Echipa de inovare se 

bazeaza pe tactici

agile pentru a obtine

rezultatul dorit, stiind

ca inovarea este

neliniara, cu multe

neprevazuturi



Nevoia de campioni in echipele de inovare

Campionii sunt necesari in echipele de inovare. Daca nu sunt prezenti in firma trebuie “inchiriati”.

Campionii sunt aceia care pot crea diferentierea sau unicul intr-un 

proiect de inovare. Campionii stapanesc la nivel de “arta” metode si

tehnici pentru a depasi obstacolele aparent insurmontabile. 

Campionii au o stare de spirit aparte si un curaj “nebun”, necesar

pentru a obtine rezultate remarcabile in proiectele de inovare. 



Nevoia de oameni rezilienti si agili in echipa de inovare



Diferenta intre sef si conducator (leader)

Companiile care nu au leader-i nu sunt orientate spre inovare si nu pot inova la parametri superiori



Efectul Dunning-Kruger

Expert antrenat si

sub aspect psihologic

Atentie la incompetenti :: au curajul sa se manifeste, sa aiba initiative, sa

creada sincer ca au dreptate, pentru ca se supra-supra-apreciaza [este un 

efect mentalo-psihologic, demonstrat stiintific “efectul Dunning-Kruger”]
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Exemplul unui test 

de gandire logica



Pregatire pentru examen



Rezumat

• Mediul in care afacerile opereaza impune o orientare tot mai accentuata pe dezvoltarea si aplicarea

atitudinilor si aplitudinilor antreprenoriale la scara larga intr-o organizatie (la nivelul tuturor angajatilor)

• Instruirile resursei umane necesita actiuni rapide de follow-up pentru a avea o rata de recuperare a investitiei

multumitoare

• Inovatia organizationala este influentata puternic de cultura inovarii si de profilul uman al angajatilor

• Inovatiile organizationale se intampla inter si intra organizational, fiind de tip structural sau procedural

• Inovatia organizationala se manifesta puternic si la nivelul parteneriatelor

• Clusterele economice aliniate strategic sunt forme superioare de inovatie inter organizationala

• Inovatia deschisa si retelele globale de inovare sunt acceleratori ai inovarii in firme

• Indicele de adecvanta a capacitatii este o metrica a inovatiei organizationale

• Promovarea inovatiei intr-o firma poate urma mai multe cai, fiecare cale avand atat plusuri cat si minusuri; de

aceea, o abordare mixta este de preferat

• Inovatia se intampla prin intermediul echipelor de inovare.

• Echipa este mai mult decat o colectie de oameni care lucreaza la un proiect.

• O firma orientata spre inovare trebuie sa angajeze personal cu un stil de gandire constructiv, nu pasiv-

defensiv sau agresiv-defensiv.

• In fruntea echipelor de inovare trebuie numiti leader-i, nu sefi (manageri).

• Pentru maximizarea programelor de instruire, este necesara adaptarea acestora la tipul de inteligenta al

fiecarui participant la instruire.



Exercitii individuale
• Unde plasati cultura organizationala de la locul dvs. de munca in raport cu cultura inovarii?

• Care profiluri umane necesare pentru sustinerea inovarii le-ati identificat la locul dvs. de munca?

• Care model de promovare a inovatiei se afla la locul dvs. de munca? Este in regula? Argumentati.

• Enumerati cateva inovatii procedurale inter-organizationale (altele decat cele evidentiate in cadrul cursului).

• Enumerati cateva inovatii structurale intra-organizationale (altele decat cele evidentiate in cadrul cursului).

• Cat de aproape este organizatia in care lucrati de specificul unei organizatii orientate pe inovare?

• Elaborati o lista cu costurile rezultatelor si costurile constrangerilor in cazul departamentului in care lucrati.

• Propuneti o structura organizata dinamic pentru locul dvs. de munca.

• Cum vedeti inovatia utilizatorilor (co-crearea produselor noi cu ajutorul utilizatorilor) in cazul unui

producator de pantofi barbatesti?

• Propuneti o initiativa de tipul “special purpose cooperation” pentru crearea unui sector economic nou in

Romania. O astfel de initiativa trebuie sa tina cont de know-how-ul, inzestrarile, talentele si industriile

puternic inradacinate in interiorul tarii.

• Cum vedeti sansele de inovare in Romania din perspectiva profilului cultural al poporului roman?

• Care este diferenta dintre un cluster economic si o retea globala de sustinere a inovarii?

• Propuneti un plan de construire a echipei de inovare in compania unde sunteti angajat.

• Propuneti un plan de motivare al angajatilor astfel incat sa existe un echilibru intre acest plan si evolutia

performantelor companiei.

• Analizati lantul valorii firmei unde sunteti angajat. Definiti un set de criterii pentru a lega resursa umana la

cresterea de profit a firmei.
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M :: +40 730 017126

… “apelati” instructorul



Sfarsitul sedintei 5

Prezentul material este realizat in cadrul SC Vplus SRL fiind considerat activ intangibil al acestei firme. Prezentul

material poate fi utilizat de catre participantii la cursul “Formare Profesionala Manager Inovare”, din cadrul

proiectului „Bistrița pe harta profesională a Europei” al Camerei de Comert si Industrie Bitrita-Nasaud, strict in

activitatea profesionala proprie. Beneficiarii prezentului material sunt solitar responsabili pentru pastrarea in conditii

de siguranta a materialului pentru prevenirea diseminarii si distribuirii necontrolate sau neintentionate. Sub incidenta

Legii romane a drepturilor de autor nr. 8/1996 in versiunea sa actualizata este interzisa utilizarea acestui material sub

forma tiparita, electronica, film sau alta forma, in limba romana sau tradusa in alta limba, pentru derularea unor

sesiuni de instruire pentru terte persoane fara acordul scris al autorului prezentului material. Sub incidenta Legii

romane a drepturilor de autor nr. 8/1996 in versiunea sa actualizata este interzisa distribuirea acestui material catre

orice terte parti, cu sau fara scop comercial, sub forma tiparita, electronica, film sau alta forma, in limba romana sau

tradusa in alta limba, de catre participantii la cursul “Formare Profesionala Manager Inovare”, din cadrul proiectului

„Bistrița pe harta profesională a Europei”.

© Stelian Brad, toate drepturile rezervate

© SC Vplus SRL



Formare profesionala “Manager Inovare”
Sedinta 6: Strategia de inovare a firmei [2 ore]

Stelian Brad

Aceasta lucrare se bazeaza pe idei originale si sinteze ale prof. Stelian Brad. Aceasta lucrare este supusa prevederilor legii drepturilor de autor in asa fel incat sunt exclusive toate

drepturile privind traducerea, tiparirea, reutilizarea ilustratiilor, expunerea, reproducerea pe microfilme sau in orice alta forma si memorarea in baze de date. Preluarea ideilor

originale fara citarea autorului este interzisa. Reproducerea integrala sau partiala a acestui material se poate face doar cu acordul scris al autorului. Toate incalcarile acestor drepturi
vor putea fi condamnate potrivit Legii romane a drepturilor de autor nr. 8 din 14 martie 1996, in versiunea sa actualizata.

Bistrita, pe harta profesionala a Europei ID 117313 
Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 



Regimul de utilizare si distribuire al acestui material

Prezentul material este realizat in cadrul SC Vplus SRL fiind considerat activ intangibil al acestei firme.

Prezentul material poate fi utilizat de catre participantii la cursul “Formare Profesionala Manager Inovare”, din cadrul

proiectului „Bistrița pe harta profesională a Europei” al Camerei de Comert si Industrie Bitrita-Nasaud, strict in activitatea

profesionala proprie. Beneficiarii prezentului material sunt solitar responsabili pentru pastrarea in conditii de siguranta a

materialului pentru prevenirea diseminarii si distribuirii necontrolate sau neintentionate.

Sub incidenta Legii romane a drepturilor de autor nr. 8/1996 in versiunea sa actualizata este interzisa utilizarea acestui

material sub forma tiparita, electronica, film sau alta forma, in limba romana sau tradusa in alta limba, pentru derularea

unor sesiuni de instruire pentru terte persoane fara acordul scris al autorului prezentului material.

Sub incidenta Legii romane a drepturilor de autor nr. 8/1996 in versiunea sa actualizata este interzisa distribuirea acestui

material catre orice terte parti, cu sau fara scop comercial, sub forma tiparita, electronica, film sau alta forma, in limba

romana sau tradusa in alta limba, de catre participantii la cursul “Formare Profesionala Manager Inovare”, din cadrul

proiectului „Bistrița pe harta profesională a Europei”.
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Inainte de a incepe

Mod silentios



Obiective

sedinta 6

• Sa intelegem ce este strategia de afaceri si strategia de inovare

• Sa intelegem tipurile de strategii de inovare si diferentele dintre

acestea

• Sa intelegem cum putem transfera strategia de inovare intr-un 

plan concret de inovare



AROGANTA

Noi stim mai bine

Noi suntem #1

MENTINEREA IN ZONA DE CONFORT

Las’ ca nu se intampla nimic

Este bine si asa

Nu vreau sa ma schimb

LACOMIA

Numai pentru noi

Acuma vreau cat mai mult

“Ucigasii” inovarii



“Strategia defineste abordarea distinctiva a unei companii pentru a 

concura in piata si avantajele competitive pe care se va baza. O 

strategie competitiva este aceea care creaza valoare unica pentru un 

segment particular de clienti.” M. Porter

Strategia de inovare = 

Cum sa fii unic? 

Cum sa creezi valoare adaugata prin solutii care se adreseaza unor nevoi 

urgente pentru segmente relevante de piata?

Cum sa lansezi produse si servicii disruptive (si/sau de strapungere)?

Cum sa conduci inovatii incrementale sustenabile?

Cum sa asiguri salarii atractive si conditii de munca adecvate?

….

Ce este strategia si la ce se refera strategiile de inovare?



Strategia intr-o formula vizuala

Foresight

Evolutia directionata a sistemelor

Managementul scenariilor

Simulari Monte-Carlo

Diamantul competitivitatii lui Porter

Analiza celor 5 forte

Tendinte – factori de influenta

Analiza de tip “ocean albastru”

Constrangeri si rezolvare inventiva

Determinarea anticipativa a directiilor eronate

Intelegerea radacinii cauzelor

Modele antreprenoriale neconventionale

Traseul efectiv

Momente de criza

neasteptate

Solutii pentru

depasirea crizelor



• Orizontul de timp avut in vedere

• Viziunea [obiectivul general intentionat] la orizontul de timp [viziunea este arta si calitatea de a

“vedea” in viitor ceea ce este invizibil pentru altii]

• Sectoarele de interventie

• Analiza SWOT/RS pe sectoare in raport cu viziunea

• Axele de dezvoltare pe fiecare sector de interventie in baza analizei SWOT/RS

• Planurile inovative de actiune [masurile] pe fiecare axa de dezvoltare, inclusiv indicatorii de

progres si tintele pe scenarii optimiste, pesimiste si moderate, precum si factorii de risc etc. [nu

orice obiectiv intentionat este si fezabil urmand caile conventionale, dar poate deveni viabil

prin cai neconventionale (prin inovare)]

• Proiectele inovative aferente planurilor inovative de actiune [resurse necesare, calendarul,

responsabili, indicatori de progres, tinte etc.]

• Politicile pe care se bazeaza implementarea strategiei

• Tacticile pe care se bazeaza implementarea strategiei

Componentele unei strategii mature



Sansa

Guvernul

Factorii de intrare

Strategia firmei, 

structura firmei

si competitia

Conditiile privind

cererea pe piata

Structuri suport si

industrii suport

“Diamantul” lui Porter al avantajului competitiv



Strategia de dezvoltare a afacerii din perspectiva 

dinamicii competitivitatii



Exemplificare firma servicii software



STRATEGIA ESTE SURSA DE VALOARE A FIRMEI

ATENTIE !!!

Strategia trebuie focalizata atat pe cresterea EFICACITATII cat si pe cresterea EFICIENTEI firmei

MOTIVUL

1. EFICACITATEA este dependenta de EFICIENTA

2. A produce bine [eficienta] nu reprezinta garantia ca produsele se vor si vinde [eficacitatea]

- Strategia se bazeaza pe resurse

- Cele mai valoroase resurse sunt: timpul, informatia, oamenii

- Strategia corecta este aceea care maximizeaza rezultatele (posibile)

- Planificarea strategiei inseamna planificarea pentru productivitate (orientare pe rezultate si impactul

rezultatelor), nu planificarea pentru activitate (orientare pe castig in raport cu altii)

De retinut!



… strategia orientata pe rezultate si impact



Viziunea de afaceri  Viziunea de dezvoltare a afacerii

Viziunea de dezvoltare a afacerii este 

o decizie a conducerii firmei inspre ce 

doreste sa directioneze organizatia si 

unde doreste sa ajunga organizatia la 

un moment dat, bine definit in timp

Viziunea de afaceri este ideea 

inspirationala prin care poate fi 

valorificata oportunitatea de a furniza

o solutie fezabila la o nevoie din piata 

in conditii de eficienta economica si 

intr-un mod cat mai diferit decat 

concurenta

Important



Orice afacere trebuie sa se bazeze pe o credinta sau filozofie de viata!

Viziunea de afaceri nu este sustenabila daca nu reflecta valoarea pentru client (job-to-be-done)

Viziunea de afaceri nu este fezabila (nu poate fi transpusa intr-o strategie credibila) daca valoarea pentru client 

nu este profund impartasita si de angajati

Valoarea pentru client si viziunea de afaceri aferenta trebuie sa-i inspire si sa-i motiveze pe angajati pentru a 

contribui la constructia unei lumi mai bune

Angajatii trebuie sa creada in valoarea pentru client si in viziunea asociata afacerii in mod natural, ca resort al 

valorilor primordiale ale fiintei umane, nu din efortul de convingere din partea conducerii firmei

Angajatii trebuie sa priveasca in “oglinda” clientilor … ceea ce le-ar placea sa vada aceea trebuie sa ofere

Tipul inovatiei si profunzimea inovatiei la nivelul strategiei depinde puternic de combinatia “valoare pentru 

client – viziune afacere”

Valoarea adevarata pentru client este acea valoare care-i inspira si pe clienti si le arata o noua perspectiva 

asupra realitatii, una superioara sau diferita fata de ceea ce exista in prezent

Sustenabilitatea ... masura gradului de inovare a viziunii

de afaceri



Viziunea de dezvoltare a afacerii este o “harta” a unui “teritoriu” care nu exista inca, dar care este “perceput” ca

ceva anume pentru care merita sa depui efort din perspectiva beneficiilor estimate.

Trebuie depus un efort de analiza, prognoza si chiar de imaginatie pentru a aprecia:

Cum vor arata lucrurile in anul X?

Ce produse va vinde firma?

La ce categorii de clienti va vinde?

In ce fel oferta firmei va fi unica sau diferita fata de cea a concurentei?

Cum se vor schimba relatiile cu clientii si furnizorii?

Cum va fi administrat procesul de dezvoltare al unui produs complet nou? etc.

Viziunea de dezvoltare a afacerii … motorul inovatiei in 

formularea strategiei > introducere in problema [1/3]



De cele mai multe ori, declaratia viziunii de dezvoltare este exprimata in termeni care tind spre abstract. O

astfel de formulare este dificil de inteles si nu transmite nici un mesaj direct angajatilor.

Algoritm de formulare a viziunii de dezvoltare (recomandare)

Viziunea de dezvoltare trebuie sa contina un verb care sa exprime directia (sau directiile) de progres + un

indicator al progresului + o valoare tinta masurabila + o limita de timp pana cand progresul trebuie realizat +

calea de urmat

Viziunea trebuie gandita ca un obiectiv ce se doreste a fi atins, nu ca o actiune care sa conduca la atingerea

obiectivului.

Viziunea = rezultatul dorit

Viziunea de dezvoltare a afacerii … motorul inovatiei in 

formularea strategiei > introducere in problema [2/3]



Declaratiile viziunii de dezvoltare trebuie sa se refere la obiective legate de afacere (profit, costuri,

piata etc.), dar trebuie sa fie si insufletita!

Aceste obiective sunt diferite de obiectivele legate de produs (ex. satisfactia clientului, tehnologia

ce va fi utilizata etc.)! Obiectivele legate de produs sunt doar mijloace pentru atingerea obiectivelor

legate de afacere !

EXEMPLU DE FORMULARE PRAGMATICA A VIZIUNII DE DEZVOLTARE

Pana in anul XXXX, SC YYY SRL va creste cu 25% volumul vanzarilor in raport cu nivelul actual, va creste cota de

piata cu 50% fata de nivelul actual si va reduce costurile de productie cu 1-2% in fiecare an prin inovatia si

diversificarea portofoliului actual de produse (Z, W, Q) si a serviciilor asociate (A, B, C, D), avand grija de fiecare

data sa ofere clientilor 100% din calitatea negociata si asteptata de acestia pentru banii dati. SC YYY SRL doreste

sa atinga aceste tinte cu ajutorul angajatilor si partenerilor, care cred cu putere in …………… (valoarea adaugata

si perspectiva superioara oferita clientului).

Cum alegem directiile de dezvoltare si valorile?! …. Ambitie? Necesitate?

Directiile de progres si tintele asociate sunt motorul inovarii! .. DE CE?

Viziunea de dezvoltare a afacerii … motorul inovatiei in 

formularea strategiei > introducere in problema [3/3]



Cum putem defini directiile corecte de progres?

Cum putem defini cat mai realist tintele pentru orizontul de timp considerat?

… provocari in formularea viziunii de dezvoltare [1/2]



… provocari in formularea viziunii de dezvoltare [2/2]



… formularea viziunii de dezvoltare

… o abordare inovativa:

• Identificarea factorilor de influenta majori si stabilirea zonelor de influenta [in raport cu mediul global, cu pietele 

(ex. evolutie nevoi, transformari), cu firma etc.]

• Aprecierea evolutiilor posibile ale factorilor de influenta la diverse momente de timp

• Stabilirea corelatiilor intre factorii de influenta si identificarea nivelului relativ de influenta

• Formularea scenariilor posibile [fiecare scenariu exprima o anumita stare a factorilor de influenta]

• Selectia a trei scenarii cheie: pesimist, optimist, evolutie moderata

• Atribuirea unei ponderi celor trei scenarii

• Exprimarea directiilor de progres si a tintelor pentru fiecare scenariu

• Formularea viziunii [obiectiv intentionat; dorinta] considerand media ponderata in raport cu cele trei scenarii [… 

este vorba despre ”ancorarea” viziunii intr-o realitate probabila pentru orizontul de timp vizat]



1. Se sprijina pe obiective cuantificabile si pe misiune

2. Are o anumita specificitate temporala [care poate fi redimensionata]: definirea notiunii de strategie pe

termen lung, mediu sau scurt sta in specificitatea domeniului de activitate si in capacitatea

managementului de a face disponibile resursele (interne si externe) prin care forma “planificata” a

strategiei se transfera in forma “reala”, care este de fapt generatoare de crestere economica

3. Abordarea este holistica - cuprinde toate componentele unei organizatii si mecanismele lor relationale

4. Contine schimbari majore in toate planurile – economic, tehnologic, managerial, …

5. Include inovatia printre prioritati (nu de dragul inovarii, ci din nevoia de a fi competitiv pe termen lung

si de a fi pregatit sa abordezi punctele de criza)

6. Este centrata pe rezultatele finale (profit, productivitate, valoare adaugata, etc.) si pe modul inteligent

de sustinere pe baze institutionale (reguli, mecanisme, …) a viabilitatii firmei

Caracteristicile unei strategii viabile



Raspunde la urmatoarele intrebari:

• Cum vedeti viitorul (in general)?

• Care sunt tendintele care o sa impacteze industria in care opereaza firma?

• Cum va planificati sa raspundeti la aceste provocari si tendinte prin inovare?

Strategia de inovare = strategia de crestere a afacerii (profit si piata) prin

intermediul inovatiei de produs / serviciu / model de afaceri, uneori sustinuta si

prin investitii in cercetare-dezvoltare

Strategia de inovare – este o strategie sectoriala



Strategia ofensivă de inovare

• legături strânse cu institute de C&D puternice

• cercetare-dezvoltare proprie, independentă şi performantă

• abilitatea de a reacţiona rapid la schimbările tehnologice şi ale pieţei

Pentru a surclasa concurenţa, se acordă o mare importanţă:

• brevetelor de inventie

• achiziţionării de informaţie ştiinţifică

• instruirii resursei umane

• planificării pe termen lung etc.

Strategii de inovare tip A [1/6]



Strategia defensivă de inovare

• activitatea de cercetare-dezvoltare poate exista in cadrul organizaţiei

• organizaţiile care adoptă strategii defensive nu doresc să fie lideri de piaţă

• organizaţiile care adoptă strategii defensive nu-şi asumă riscurile asociate statutului de lider

de piaţă

• este caracteristică organizaţiilor care profită de greşelile liderilor de piaţă

Strategii de inovare tip A [2/6]



Strategia imitativă de inovare

• organizaţiile care adoptă aceasta strategie nu se dezvoltă în salturi, fiind mulţumite să meargă

în urma liderilor

• competenţa tehnică a imitatorilor este mai puţin avansată decât a celor care promovează o

strategie ofensivă sau una defensivă

• organizaţiile care adoptă o astfel de strategie nu dispun de departamente de cercetare-

dezvoltare proprii

Strategii de inovare tip A [3/6]



Strategia dependentă de inovare

• cei care adopta aceasta strategie au rol de subordonat al altei organizaţii, nu au iniţiativă şi nu

dezvoltă deloc activitate de cercetare-dezvoltare

• o astfel de organizaţie poate fi considerată ca un departament al unei organizaţii de tipul

ofensiv sau defensiv

Blaj

Strategii de inovare tip A [4/6]



Strategia tradiţională de inovare

• păstrează produsul de marcă şi nu îl schimbă aproape deloc de-a lungul timpului, pentru că are

o cerere constantă pe piaţă

• aceste organizaţii au capabilităţi minime de C&D

Strategii de inovare tip A [5/6]



Strategia orientată (de oportunitate sau de nişă) de inovare

• firmele sunt conduse de manageri întreprinzători care identifică schimbarea tendinţelor pe

piaţă, găsesc o nişă, un produs sau serviciu care se cere la un moment dat

• aceste organizaţii nu au, de obicei, activitate de cercetare proprie sau nu au nevoie de o C&D

puternică

• se deosebesc foarte mult de firmele “tradiţionale”, pentru că trebuie să îşi dezvolte o

activitate intensă de „veghe” tehnologică

• preocuparea principală a acestor organizaţii este achiziţionarea informaţiei ştiinţifice şi

tehnice

Strategii de inovare tip A [6/6]



Strategia orientată pe tehnologie

• se bazeaza pe faptul ca firma detine atuuri in dezvoltarea de tehnologie de ultima generatie si

actioneaza in directia influentarii pietei pentru a accepta inovatia tehnologica

Strategii de inovare tip B [1/5]



Strategia orientată pe piata

• se bazeaza pe satisfacerea mai buna a unor cerinte exprimate de piata

Strategii de inovare tip B [2/5]



Strategia orientată pe concurenta

• se bazeaza pe mentinerea aproape de leader-ii in inovare

Strategii de inovare tip B [3/5]



Strategia orientată pe timp

• se bazeaza pe momentul inovarii (pionieri, urmaritori timpurii, urmaritori intarziati) 

Strategii de inovare tip B [4/5]



Strategia orientată pe cooperare

• se bazeaza pe realizarea de inovatii in parteneriat

BMW & Louis Vuitton Uber & Spotify Nike & Apple

Alexander Wang & H&M Bonne Belle & Dr. Pepper

Hewlett Packard and Disney

V
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l

a

Orizontala

Joint 

venture

Strategii de inovare tip B [5/5]



Cazul KODAK … momente de referinta in camerele foto



KODAK a ignorat inovatiile disruptive

KODAK a ignorat nevoia reala a 

consumatorului “de duzina”

Cazul KODAK … uneori trebuie sa iti canibalizezi

afacerea de baza pentru a te reinventa, altfel dispari



Strategii de inovare … comentarii [1/5]



Strategii de inovare … comentarii [2/5]



Strategii de inovare … comentarii [3/5]



Strategii de inovare … comentarii [4/5]



Strategii de inovare … comentarii [5/5]



Principii, valori, practici … politici, strategie, tactici



… organizarea pt. desfasurarea viziunii in strategie [1/3]



1.Fiecarui obiectiv corporativ i se asociaza un set de proiecte.

2.Fiecarui proiect i se aplica un management de proiect, care cuprinde:

• Alocarea de resurse (oameni, materiale, bani, echipamente etc.);

• Bugetul detaliat pe articole;

• Planificarea (timp, “milestones”);

• Analizele senzitive si analizele de risc.

3.Fiecarui obiectiv corporativ i se asociaza un plan financiar care cuprinde:

• Bugetul de venituri si cheltuieli (f. important);

• Estimarea fluxurilor de numerar;

• Estimarea indicatorilor financiari de fezabilitate (ex. PRI, RIRF, RRI, VNA etc.).

… organizarea pt. desfasurarea viziunii in strategie [2/3]



Planurile strategice ale unei firme vor fi judecate in baza rezultatelor financiare !

Se aplica urmatorul ciclu in implementarea strategiei:

… organizarea pt. desfasurarea viziunii in strategie [3/3]



Supliment



In acest studiu de caz, investitia estimata pentru a implementa strategia de inovare este de 200.000 €. Banii vor

fi alocati in proiecte la diferite momente de timp. Indicatorul de estimare si monitorizare efectiva a rentabilitatii

liniei de investitii in proiectele care definesc strategia de inovare este VNA [valoarea neta actualizata], care

trebuie sa fie > 0 pe orizontul de timp Tv [luni] egal cu durata ciclului de viata a produsului. Momentul de

inceput este momentul primei investitii in proiectele de inovare, momentul final este momentul incetarii

vanzarii produsului.

Vc sunt veniturile din exploatare in luna i, Ce sunt cheltuielile de exploatare in luna i, DFi este factorul de discaunt

in luna i, iar Ii este investitia in inovare in luna i.

Intrebare suplimentara: Investitia in managementul inovariii costa! Cum analizati rentabilitatea investitiei in

acest caz? Aveti idee daca cineva face acest lucru?

Implementarea strategiei de inovare costa! …. cum 

analizam rentabilitatea investitiei in inovare?



• Investitia in cercetare-dezvoltare: ICD

• Investitia in inovare pentru a valorifica rezultatele cercetarii: Iinov

• Efectele inovarii: 

• Cresterea performantei produsului  piata creste de la Xa la Xb (Xb > Xa)

• Reducerea costului de productie de la Za la Zb (Za > Zb)

• Posibilitatea de a adopta o politica de pret care sa permita atingerea tintei Xb din piata (pretul trebuie sa 

maximizeze profitul din volumul vanzarilor si din costurile de productie)

• Probabilitatea esecului este pCD (din cauza ca cercetarile esueaza sau din cauza ca firmele concurente sunt 

primele pe piata cu o inovatie comparabila)

Exemplu: ICD + Iinov = ICDI = 6 mil. €; Profitul din inovare intr-o piata fara concurenta Pmon=25 mil. €; Profitul din 

inovare intr-o piata cu concurenta Pcomp =10 mil. €; probabilitatea de a reusi investitia in cercetare este pCD

pCDPmon + (1- pCD)0- ICDI (daca concurenta nu investeste in cercetare)

pCD(1- pCD) Pmon + pCDpCD Pcomp + (1- pCD)  0 – ICDI (daca si concurenta investeste in cercetare)

Merita investit in cercetare sau nu? Cheia sta in nivelul pCD in raport cu Pnom, Pcomp si ICDI  cazuri: (1) nimeni nu 

investeste in cercetare; (2) cine investeste mai repede in cercetare castiga … pre-emptiunea; (3) toti investesc in 

cercetare http://en.wikipedia.org/wiki/Nash_equilibrium

Justificarea investitiei in cercetare-dezvoltare [1/2]

http://en.wikipedia.org/wiki/Nash_equilibrium


Justificarea investitiei in cercetare-dezvoltare [2/2] … 

echilibrul “Nash” si dilema “prizonierului”



ICD = 12000 € + 30000 € + 15000 € = 57000 € si Iinov = 70000 € + 10000 € = 80000 €,

Iar de aici ICDI = 137000 €. Probabilitatea de reusita a CD este de pCD = 75%. Se

estimeaza ca Pmon = 2160000 € si Pcomp = 1000000 €.

Concurenta

Tu

Nu CD CD

Nu CD 0 / 0 0 / 2,160,75 – 0,137

CD 2,160,75 – 0,137 / 0
2,160,75(1-0,75) + 10,752 – 0,137 /

2,160,75(1-0,75) + 10,752 – 0,137 

Concurenta

Tu

Nu CD CD

Nu CD 0 / 0 0 / 1,48

CD 1,48 / 0 0,83 / 0,83

Firma trebuie sa investeasca obligatoriu in CDI. Daca nu investeste, dar concurenta

investeste, concurenta va castiga. Daca ambii investesc ambii au de castigat mai mult

decat daca nu investeste nici unul. Daca concurenta nu investeste, firma are si mai

mult de castigat. Echilibrul Nash este marcat cu galben.

Echilibrul Nash in studiul de caz … 



Supliment pentru proiect



Studii de foresight

Platforme specializate in studii futurologice

Rapoarte ale firmelor de consultanta

****

Exista baze de date [contra cost] care prezinta tendinte in diverse domenii de activitate

Harta tendintelor in industrie si in general … abordare



Harta lantului valorii companiei



Harta terenului de inovare



Harta focalizarii proiectelor de inovare



Harta diamantului avantajului competitiv



Harta PESTEL



Harta celor 5 forte



Harta cadrului de generare a ideilor inovative in firma



Harta instrumentelor de inovare utilizate in firma 



Analiza SWOT-C pe fiecare directie de inovare



Planul de inovare al firmei



Verificare convergenta plan de inovare cu alte

dimensiuni care definesc organizatia



Studiu de caz



Firma X dezvolta produse software proprietare in managementul proceselor si servicii de dezvoltare

platforme web la comanda. Firma are 20 angajati, dintre care 15 sunt dezvoltatori software, majoritatea

seniori experti. Veniturile actuale se impart astfel: 30% din vanzarea solutiilor proprii prin modelul SaaS si

70% din servicii de dezvoltare software. Piata produselor proprii este Romania (100%). Piata serviciilor este

80% in Europa si 20% in Romania. Din perspectiva tehnologiilor utilizate, accentual este pe tehnologii web,

precum PHP si TYPO3.

Firma



Harta tendintelor in industria software din Romania



Harta viitorului in general



Harta lantului valorii companiei



Harta terenului de inovare



Harta focalizarii proiectelor de inovare



Harta diamantului avantajului competitiv



Harta PESTEL



Harta celor 5 forte



Harta cadrului de generare a ideilor inovative in firma



Harta instrumentelor de inovare utilizate in firma 



Lista directiilor de inovare rezultate din analiza



Analiza SWOT-C pe fiecare directie de inovare :: exemplu



Planul de inovare al firmei



Verificare convergenta plan de inovare cu alte

dimensiuni care definesc organizatia



Pregatire pentru examen



Rezumat

• Stategia de inovare, ca orice alta strategie de fapt, implica stabilirea unor obiective de progres, tinte si

traseul de parcurs, impreuna cu tacticile, principiile, valorile care stau la baza procesului decizional, iar in

functie de context resursele necesare si modalitatea de accesare si utilizare a acestora.

• Strategia de inovare trebuie sa creeze cadrul prin care firma isi asigura si consolideaza un avantaj

competitiv pe termen mai lung.

• Exista diferente clare intre strategia de dezvoltare a firmei si strategia de inovare a acesteia. Ambele

actioneaza in directia asigurarii avantajului competitiv al firmei, insa prima analizeaza toate aspectele

organizatiei urmarind o crestere echilibrata din punctul de vedere al eficientei si eficacitatii, in timp ce a

doua se focalizeaza in mod preponderent pe modalitatea de crestere a competitivitatii prin inovare. Cele

doua strategii se sustin reciproc, prima avand o acoperire generala, iar a doua una sectoriala.

• Strategiile trebuie orientate pe rezultate si impact. Cu alte cuvinte, definim inainte de toate ce dorim si

unde dorim sa ajungem, dupa care cautam acele cai inovative care sa ne conduca la acele obiective de

progres intr-un orizont de timp stabilit.

• Strategiile trebuie sa fie agile, in sensul in care trebuie sa dispuna de resurse si mijloace prin care sa

depaseasca obstacolele neprevazute de pe traseu si sa revina apoi la calea planificata, precum si sa include

mijloace de identificare a unor oportunitati noi si resurse noi pe traseu, in vederea sustinerii strategiei.

• Strategia nu este o colectie de bune intentii si planuri de proiecte, ci este un cadru de capacitare a

resurselor de oricare tip (creative, financiare, materiale, informationale, de capital social, de know-how)

pentru a atinge o tinta de progres.



Exercitii individuale

• Identificati tipul strategiei de inovare in cazul firmei unde sunteti angajat.

• Compania Nokia a fost la un moment dat cel mai mare inovator tehnologic in domeniul telefoanelor mobile,

ajungand sa fie numarul 1 la vanzari si acoperire piata. Cu toate acestea, in urma cu cativa ani, Nokia a avut

un esec dramatic din care nu si-a mai putut reveni. Elaborati un mini-eseu din care sa rezulte perspectiva

dvs. privind erorile Nokia in strategia de inovare. Folositi pentru ajutor urmatoarele link-uri:

o https://www.econstor.eu/bitstream/10419/101414/1/794346243.pdf

o https://www.researchgate.net/publication/311493358_Nokia_An_Historical_Case_Study

o https://knowledge.insead.edu/node/7766/pdf

o https://file.scirp.org/pdf/OJBM_2015102710294521.pdf

• Definiti setul de principii si valori care sunt sau ar trebui sa fie la baza strategiei de inovare in firma unde

sunteti angajat.

• Definiti setul de practici si politici care sunt sau ar trebui sa fie la baza strategiei de inovare in firma unde

sunteti angajat.

• Formulati viziunea de dezvoltare a unei afaceri din cadrul firmei unde sunteti angajat.

• Care este credinta sau filozofia de viata a afacerii principale pe care isi bazeaza existenta firma unde sunteti

angajat?

• Ce tip de strategie de inovare are la baza compania romaneasca Visual Fan din Brasov care detinde brandul

All View (https://www.allview.ro)?

https://www.econstor.eu/bitstream/10419/101414/1/794346243.pdf
https://www.researchgate.net/publication/311493358_Nokia_An_Historical_Case_Study
https://knowledge.insead.edu/node/7766/pdf
https://file.scirp.org/pdf/OJBM_2015102710294521.pdf
https://www.allview.ro/
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Sfarsitul sedintei 6

Prezentul material este realizat in cadrul SC Vplus SRL fiind considerat activ intangibil al acestei firme. Prezentul

material poate fi utilizat de catre participantii la cursul “Formare Profesionala Manager Inovare”, din cadrul

proiectului „Bistrița pe harta profesională a Europei” al Camerei de Comert si Industrie Bitrita-Nasaud, strict in

activitatea profesionala proprie. Beneficiarii prezentului material sunt solitar responsabili pentru pastrarea in conditii

de siguranta a materialului pentru prevenirea diseminarii si distribuirii necontrolate sau neintentionate. Sub incidenta

Legii romane a drepturilor de autor nr. 8/1996 in versiunea sa actualizata este interzisa utilizarea acestui material sub

forma tiparita, electronica, film sau alta forma, in limba romana sau tradusa in alta limba, pentru derularea unor

sesiuni de instruire pentru terte persoane fara acordul scris al autorului prezentului material. Sub incidenta Legii

romane a drepturilor de autor nr. 8/1996 in versiunea sa actualizata este interzisa distribuirea acestui material catre

orice terte parti, cu sau fara scop comercial, sub forma tiparita, electronica, film sau alta forma, in limba romana sau

tradusa in alta limba, de catre participantii la cursul “Formare Profesionala Manager Inovare”, din cadrul proiectului

„Bistrița pe harta profesională a Europei”.

© Stelian Brad, toate drepturile rezervate

© SC Vplus SRL



Formare profesionala “Manager Inovare”
Sedinta 7: Managementul ideilor [2 ore]

Stelian Brad

Aceasta lucrare se bazeaza pe idei originale si sinteze ale prof. Stelian Brad. Aceasta lucrare este supusa prevederilor legii drepturilor de autor in asa fel incat sunt exclusive toate

drepturile privind traducerea, tiparirea, reutilizarea ilustratiilor, expunerea, reproducerea pe microfilme sau in orice alta forma si memorarea in baze de date. Preluarea ideilor

originale fara citarea autorului este interzisa. Reproducerea integrala sau partiala a acestui material se poate face doar cu acordul scris al autorului. Toate incalcarile acestor drepturi
vor putea fi condamnate potrivit Legii romane a drepturilor de autor nr. 8 din 14 martie 1996, in versiunea sa actualizata.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 

Bistrita, pe harta profesionala a Europei ID 117313 
Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020



Regimul de utilizare si distribuire al acestui material

Prezentul material este realizat in cadrul SC Vplus SRL fiind considerat activ intangibil al acestei firme.

Prezentul material poate fi utilizat de catre participantii la cursul “Formare Profesionala Manager Inovare”, din cadrul

proiectului „Bistrița pe harta profesională a Europei” al Camerei de Comert si Industrie Bitrita-Nasaud, strict in activitatea

profesionala proprie. Beneficiarii prezentului material sunt solitar responsabili pentru pastrarea in conditii de siguranta a

materialului pentru prevenirea diseminarii si distribuirii necontrolate sau neintentionate.

Sub incidenta Legii romane a drepturilor de autor nr. 8/1996 in versiunea sa actualizata este interzisa utilizarea acestui

material sub forma tiparita, electronica, film sau alta forma, in limba romana sau tradusa in alta limba, pentru derularea

unor sesiuni de instruire pentru terte persoane fara acordul scris al autorului prezentului material.

Sub incidenta Legii romane a drepturilor de autor nr. 8/1996 in versiunea sa actualizata este interzisa distribuirea acestui

material catre orice terte parti, cu sau fara scop comercial, sub forma tiparita, electronica, film sau alta forma, in limba

romana sau tradusa in alta limba, de catre participantii la cursul “Formare Profesionala Manager Inovare”, din cadrul

proiectului „Bistrița pe harta profesională a Europei”.

© Stelian Brad, toate drepturile rezervate

© SC Vplus SRL



Inainte de a incepe

Mod silentios



Obiective

sedinta 7

• Sa intelegem utilitatea managementului ideilor

• Sa intelegem cum functioneaza diversele modele de management 

a ideilor

• Sa intelegem pasii in managementul ideilor

• Sa testam potentialul diverselor platforme software pentru

managementul ideilor

• Sa aflam elemente de baza despre metodele de creativitate

http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1033


Introducere



Relevanta generarii si managementului ideilor

Ideile noi sunt o componenta cruciala in dezvoltarea afacerii si in imbunatatirea continua. Fara idei nu exista

inovatie de produs, schimbari in procese pentru a creste productivitatea sau practici noi pentru a ridica

angajamentul si satisfactia angajatilor.

Cu toate acestea, nu este suficient sa ai doar idei. Este nevoie de dezvoltarea si implementarea acestora.

Modul in care este administrat procesul de ideatie afecteaza modul de implicare a angajatilor in acest proces.

Prin definirea unui proces de management al ideilor se introduc responsabilitati clare la nivelul angajatilor si

se asigura o contabilizare a implicarii acestora in progresul firmei. De asemenea, se creeaza un set de reguli

comune care fac procesul transparent si usor de inteles de catre toata lumea.

Fiecare companie are idei si fiecare companie ia decizii privind modul de operare cu aceste idei intr-un fel sau

altul. Daca nu exista un proces bine definit de management al ideilor si nu exista reguli clare de analiza,

filtrare si valorificare, cultura interna (informala, bazata pe interesele si influenta relativa a persoanelor din

firma) va defini modul in care aceste idei vor fi utilizate.



Constientizarea relevantei managementului ideilor

AFACEREA

PIRAMIDA LUARII 

DECIZIILOR

FACTORII EXTERNI DE PRESIUNE CONFLICT

CONDUCEREA ESTE FOCALIZATA PE 

SECURIZAREA INTERESELOR ACTIONARILOR

ANGAJATII SUNT INTERESATI SA ISI FACA 

MUNCA MAI USOARA, SA LUCREZE IN 

CONDITII DE BUNA CALITATE SI SA SE 

IMPLINEASCA PROFESIONAL
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SISTEMUL DE MANAGEMENT AL IDEILOR

Obiective

progres

firma

Intrebare de 

FORMULA 1

Obiective

productivitate

Obiective

calitate

Obiective

agilitate

Obiective

***



Modele pentru managementul

ideilor



Modelul “vestului salbatic”

In mod uzual, atunci cand oamenii au idei, cel mai probabil le impartasesc cu colegii lor sau cu sefii directi.

Ideile sunt exprimate verbal (si de cele mai multe ori puse deoparte sau uitate din cauza problemelor de zi-cu-

zi) sau trimise pe email sub forma unor propozitii (dar cu acelai impact ca si in primul caz).

Ca urmare, angajatii devin frustrati in timp, nu neaparat pentru faptul ca ideile lor nu au fost puse in practica, ci

pentru ca lipsa punerii in practica a ideilor conduce de regula la blocaje si probleme in munca de zi-cu-zi,

conducand la demotivare si cinism. Intr-un astfel de scenariu trebuie luate in calcul trei abordari:

• Fa lucrurile singur, pe calea ta, fara a mai bate la usa sefilor

• Incepe sa faci “zgomot mare imprejur” pana cand cineva va fi fortat sa ia masuri

• Joaca politic in cadrul firmei

Fiecare dintre cele trei abordari au provocarile aferente, insa la baza este faptul ca toate aceste abordari nu

sunt nici pe departe ideale pentru a identifica ideile corecte, si nici capabile sa implice oamenii cei mai potriviti

sa lucreze asupra lor, cu cele mai potrivite resurse. In plus, aceste abordari pot devein daunatoare culturii firmei

pe termen lung.



Modelul “cutiei cu idei”

Unele companii simt nevoia de a primi feedback (reactii) de la angajatii lor. In acest sens au creat un sistem

centralizat denumit “cutia cu sugestii”. Aceasta cutie poate lua diverse forme:

• O cutie fizica

• O adresa de email dedicata acestui scop

• Un formular online circulabil in intranet-ul firmei

Cutia cu sugestii este monitorizata de o persoana si ideile expuse sunt apoi prelucrate de o echipa delegate

de firma. Analiza ideilor se face de regula trimestrial. Desi este bine intentionat, executia acestui tip de proces

este una teribila. In plus, persoanele care au trimis sugestiile nu mai afla nimic despre modul in care acestea

au fost analizate si categorisite de catre conducerea firmei, mai ales in cazul acelora care intra in categoria

“no-go”.

Rezultatele slabe si lipsa de transparenta duce in final la o spirala decrescatoare pentru cultura participarii,

conducand in final la scaderea implicarii angajatilor sau chiar la rezultate mai rele (nemultumiri).



Modelul centralizat

Ideea este

creata

Grupul de decizie / 

operativ / executiv

Manager X
(persoana responsabila

pentru o anumita functie sau

arie de afaceri in cadrul

firmei)

Manager de proiect

(persoana responsabila

cu implementarea)

Instrumente de 

ideatie

O propunere noua

de proiect

Angajat

(utilizator obisnuit)

O noua idee se 

naste

Dezvoltare

colaborativa
Decizie

Implementare si

comunicare

Ideea este

generata si

facuta vizibila

pentru toti

Se aduna

comentarii si

“like”-uri in 

jurul ideii

Starea ideii

este

schimbata si

descrierea sa

actualizata

Dezvoltarea

ideii este

actualizata

Ideea este

arhivata pentru

o utilizare

viitoare

Rezultat

Ideea se dezvolta in 

randul angajatilor

intr-o maniera

iterativa

Se trimite automat 

o notificare

despre noua idee

pe email

Intr-o sedinta se 

decide asupra ideii

(DA-NU)

O persoana sau un 

grup este delegat cu 

implementarea

Participantii la 

dezvoltarea ideii

sunt informati

automat

Se comunica

starea dezvoltarii

Pot fi luate si alte

decizii la diverse 

etape

Decizie DA-NU

Implementare intr-un 

proiect existent

Implementare direct 

in afacere

Asteptare decizie de 

la alt proiect



Modelul descentralizat

Ideea este

creata

Grupul de decizie / 

operativ / executiv

Manager X
(persoana responsabila

pentru o anumita functie sau

arie de afaceri in cadrul

firmei)

Manager de proiect

(persoana responsabila

cu implementarea)

Instrumente de 

ideatie

O propunere noua

de proiect

Angajat

(utilizator obisnuit)

O noua idee se 

naste

Dezvoltare

colaborativa
Decizie

Implementare si

comunicare

Ideea este

generata si

facuta vizibila

pentru toti

Se aduna

comentarii si

“like”-uri in 

jurul ideii

Starea ideii

este

schimbata si

descrierea sa

actualizata

Dezvoltarea

ideii este

actualizata

Ideea este

arhivata pentru

o utilizare

viitoare

Rezultat

Ideea se dezvolta in 

randul angajatilor

intr-o maniera

iterativa

Se trimite automat 

o notificare

despre noua idee

pe email

Intr-o sedinta se 

decide asupra ideii

(DA-NU)

O persoana sau un 

grup este delegat cu 

implementarea

Participantii la 

dezvoltarea ideii

sunt informati

automat

Se comunica

starea dezvoltarii

Pot fi luate si alte

decizii la diverse 

etape

Decizie DA-NU

Implementare intr-un 

proiect existent

Implementare direct 

in afacere

Asteptare decizie de 

la alt proiect

Monitorizare rezultate si KPI-uri

pe grupuri / centre



Modelul hibrid
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Pista 3 (Descentralizat)

Pista 4 (Descentralizat)



Cadrul institutionalizat pentru

managementul ideilor



Surse de colectare a ideilor inovative

Furnizori

Clienti

Utilizatori

Parteneri

Angajati

Internet

Reviste

EPO

Cum?

Google forms

Google forms; Portal CRM; Focus grup; Fata-in-fata; Metode interviu

Focus grup sub forma de jocuri de inovatie structurata; Fata-in-fata

Google forms; Fata-in-fata; Metode interviu (JTBD; GTG; CI; etc.)

Portal specializat; Sedinte de creativitate; Cercurile calitatii

Persoana dedicata; Sistem de cautare

Persoana dedicata; Sistem de cautare

Persoana dedicata; Sistem de cautare

Propuneri



Cadrul de generare a ideilor inovative



Criterii de selectie

Parti interesate implicate 

[clienti, angajati, furnizori, 

parteneri, experti externi]

Parti interesate implicate 

[cantitate / procente]

Metode de selectie si

proces

Cadrul de selectie a ideilor inovative pentru aplicare



Fluxul de rafinare a ideilor

Stimuli Generare idei Filtrare idei, imbunatatire idei, validare idei

Reactii clienti

Ideile sunt

rafinate, 

prototipate si

testate

Intrari noi

creative si

rezolvare

probleme

Ideile mai putin

fezabile sunt

eliminate



Tipuri de idei creative



Idei creative N-S si S-N

Problema / Nevoie Cautare solutie

Generare idei

Decizie Inovare

Inventie Cautare nevoie

Investigatie si

creativitate

Decizie Inovare

Management idei Management inovare

Management idei Management inovare

N(evoie)-S(olutie)

S(olutie)-N(evoie)



Model institutionalizat de propunere a ideilor N-S

Problema:

[descrieti neajunsurile actuale la nivelul procesului supus analizei si efectele colaterale, precum si criteriile de analiza]

Cauze:

[evidentiati de unde provin neajunsurile]

Solutie:

[descrieti pe scurt solutia, fara a arata si cum anume s-a ajuns la aceasta solutie]

Beneficii:

[prezentati beneficiile tehnice, economice si de oricare alta natura care rezulta din aplicarea solutiei propuse]

Costuri:

[puneti in evidenta costurile totale necesare pentru implementarea solutiei]

Implementare:

[prezentati scurt si concis managementul de proiect pentru aducerea solutiei la realitate (timp, resurse, instrumente, riscuri, 

mecanisme de control si monitorizare etc.)]

Alternative analizate si respinse:

[evidentiati care au fost alternativele luate in considerare la solutia propusa si din ce cauza au fost respinse]



Model institutionalizat de propunere a ideilor N-S :: 

exemplu [1/2]

Problema:

[descrieti neajunsurile actuale la nivelul procesului supus analizei si efectele colaterale, precum si criteriile de analiza]

Comunicarea cu întârziere a problemelor importante intre departamente

Cauze:

[evidentiati de unde provin neajunsurile]

Fiecare angajat este preocupat doar de interesele proprii si nu constientizeaza ca ceea ce face fiecare il pate ajuta si pe

celalalt in munca - prin urmare poate ajuta intreaga companie. Acest fenomen nedorit se întâmpla chiar daca angajaţii pot

comunica usor in retea pe Outlook Expres sau Messenger.

Solutie:

[descrieti pe scurt solutia]

• Directorul cu calitatea / sau asistentul manager va trimite anunţuri periodice (de 2-3 ori pe zi) pe o adresă de grup din

Yahoo messenger şi Outlook (ex. team@xxxx.ro <mailto:team@xxxx.ro>) în care se solicită trimiterea informaţiilor

importante … după mesaje repetate poate că însăşi angajaţii vor solicita renunţarea la aceste anunţuri (care iar putea

„enerva”) - este vorba despre schimbarea comportamentului angajaţilor şi impunerea unei noi culturi de organizaţie.

• Se va impune o cale oficială de depozitare şi transfer a documentelor şi informaţiilor - în format electronic. Se va introduce

în acest sens un sistem informatic de management al documentelor – ex. RedMine, Britix24.

• Dacă se constată că angajaţii nu utilizează în mod constant sistemul informatic şi tool-urile de comunicare în reţea atunci

se va interzice în firmă accesul la Messenger - fapt care îi poate afecta pe mulţi angajaţi, motiv pentru care aceştia îşi vor

reconsidera atitudinea.



Model institutionalizat de propunere a ideilor N-S :: 

exemplu [2/2]

Beneficii:

[prezentati beneficiile tehnice, economice si de oricare alta natura care rezulta din aplicarea solutiei propuse]

Angajaţii îşi vor schimba în timp comportamentul şi vor considera instrumentele de comunicare şi de management al

documentelor în reţea ca fiind un mod firesc de lucru. În plus, va creşte viteza de acces la documente. De asemenea, aplicaţii

precum RedMine permit accesul controlat la documente. Rezultă şi o mai bună vizibilitate a proceselor din cadrul firmei.

Costuri:

[puneti in evidenta costurile totale necesare pentru implementarea solutiei]

Dacă în firmă există deja implementată o reţea de calculatoare, costul utilizării unor aplicaţii de tip “doc man” este neglijabil

(există şi aplicaţii free).

Implementare:

[prezentati scurt si concis managementul de proiect pentru aducerea solutiei la realitate (timp, resurse, instrumente, riscuri,

mecanisme de control si monitorizare etc.)]

Inginerul de sistem va fi responsabil cu crearea conturilor de grup şi cu link la RedMine pe toate calculatoarele, precum şi cu

instruirea personalului în utilizarea aplicaţiei RedMine (30 min.). Nu există riscuri legate de implementare.

Alternative analizate si respinse:

[evidentiati care au fost alternativele luate in considerare la solutia propusa si din ce cauza au fost respinse]

Au fost analizate diverse metode de sensibilizare a personalului, însă acestea nu pot conduce la o schimbare de durată a

comportamentului - legat de modul de comunicare şi promptitudinea comunicării.



Model institutionalizat de propunere a ideilor N-S :: 

exemplu [1/2]
Problema: 

[descrieti neajunsurile actuale la nivelul procesului supus analizei si efectele colaterale, precum si criteriile de analiza] 

 

Absenteism de la orele de curs: Orele de curs sunt puse modular cu cate trei sedinte una dupa alta si programate in week-end. O buna parte 

a studentilor de la masterat sunt angajati 8 ore pe zi, 5 zile pe saptamana. Exista ore de lucrari in timpul saptamanii de la ora 16 la ora 20. 

Majoritatea studentilor au familie. 

 

Cauze: 

[evidentiati de unde provin neajunsurile] 

 

-cursuri derulate in week-end 

-toate cursurile sunt planificate in week-end si la alte discipline 

-oboseala acumulata in cursul saptamanii 

-profesorul la disciplina IMI nu face prezenta si nu da examen din curs, doar proiecte 

-unii studenti au simultan alte cursuri (la alte programe) 

-obligatiile in familie 

 

Solutie: 

[descrieti pe scurt noua solutie, fara a arata si cum anume s-a ajuns aici] 

 

Solutia propusa de studenti: Pentru participarea la cursul de sambata studentii sa primeasca 2 puncte in plus la examen (notarea la examen 

sa inceapa de la nota 3) 

 

Concluzia profesorului:  Solutia este inovativa local, dar genereaza un conflict suplimentar in ecuatia globala. Solutia propusa de studenti 

contravine principiilor deontologiei profesionale. 

 

Cauzele pentru care studentii nu au propus o solutie inovativa robusta:  

Lipsa planificarii inovaţiei: În mod uzual, atunci când apare o problemă la nivelul unui sistem, persoanele fara "antrenament" in "innovative 

problem solving", implicate în rezolvarea problemei se focalizează pe sistemul respectiv. În contrast, inovatorii experimentaţi gândesc în 

termeni de supersistem şi subsisteme asociate, considerând în acelaşi timp şi cum anume acestea au existat în trecut şi cum anume ar putea 

exista în viitor.  

Analiza supersistem - sistem - subsistem: Trebuie considerate diverse subsisteme care compun sistemul analizat. Se verifică dacă este posibilă 

rezolvarea problemei prin schimbarea unuia sau mai multora dintre subsisteme sau a legăturilor dintre acestea. Se consideră după aceea 

diverse supersisteme din care sistemul analizat face parte. Se identifică ce alte sisteme adiacente împart acelaşi supersistem. Se verifică în ce 

măsură problema poate fi soluţionată prin schimbarea unuia sau mai multora dintre sistemele adiacente sau a legăturilor dintre aceste sisteme. 

Analiza intrări - proces - ieşiri: Intrările şi ieşirile din proces pot fi de tip materie, informaţie sau energie. Se verifică posibilitatea rezolvării 

problemei prin schimbarea uneia sau mai multor intrări sau ieşiri din proces. Trebuie analizat şi modul în care intrările se transformă în ieşiri. 

Este posibilă rezolvarea problemei prin influenţarea procesului de transformare.  

Analiza cauză - problemă - efect: Trebuie identificată cauza principală a problemei, după care trebuie analizat procesul prin care cauza 

respectivă este transformată în efectul dăunător. Se verifică posibilitatea modificării sistemului în aşa fel încât să rezulte dispariţia sau chiar 

blocarea cauzei sau cauzelor care produce sau produc efectul nedorit. 

Analiza trecut - prezent - viitor: Se identifică cum a arătat sistemul în trecut. Se determină ce anume s-a schimbat în raport cu situaţia prezentă. 

Se imaginează cum anume va arăta sistemul în viitor. Se verifică posibilitatea de eliminare a problemei ca urmare a evoluţiei sistemului. De 

aceea trebuie estimat cum anume vor evolua funcţiile sistemului şi ce funcţii adiţionale ar putea apărea în viitor. 

 

Solutia transpusa in contextul problemei curente: Se aplica cumulul de bonus-uri de mai jos: 

(*): Pentru studentii prezenti la curs se acorda 1 punct in plus la nota primita pe mini-proiectul referitor la aplicarea Inovex/TRIZ 

(**): Studentii prezenti la curs sunt scutiti de la predarea mini-proiectului referitor la aplicarea metodei ASIT-I pentru imbunatatirea de produse 

sau servicii existente 

(*) + (***): Studentii prezenti la curs pot sa inlocuiasca, la alegere, un mini-proiect (exceptand cel referitor la auditul inovarii) cu orice alt subiect 

despre inovare (ex. pot propune un mini-referat despre inovare in marketing; sau un mini-referat despre inovare de produs; sau un mini-

referat in care sa prezinte idei de produse si servicii inovative gasite pe internet etc.) 

(*) + (***) + (****): Studentii pot sa primeasca 2 puncte in plus la fiecare nota primita pe oricare 2 mini-proiecte (la alegere), daca la curs 

reusesc sa rezolve corect o problema de inovare propusa de profesor 

Solutia transpusa in contextul problemei curente: Se aplica cumulul de bonus-uri de mai jos: 

(*): Pentru studentii prezenti la curs se acorda 1 punct in plus la nota primita pe mini-proiectul referitor la aplicarea Inovex/TRIZ 

(**): Studentii prezenti la curs sunt scutiti de la predarea mini-proiectului referitor la aplicarea metodei ASIT-I pentru imbunatatirea de produse 

sau servicii existente 

(*) + (***): Studentii prezenti la curs pot sa inlocuiasca, la alegere, un mini-proiect (exceptand cel referitor la auditul inovarii) cu orice alt subiect 

despre inovare (ex. pot propune un mini-referat despre inovare in marketing; sau un mini-referat despre inovare de produs; sau un mini-

referat in care sa prezinte idei de produse si servicii inovative gasite pe internet etc.) 

(*) + (***) + (****): Studentii pot sa primeasca 2 puncte in plus la fiecare nota primita pe oricare 2 mini-proiecte (la alegere), daca la curs 

reusesc sa rezolve corect o problema de inovare propusa de profesor 

 

Beneficii: 

[prezentati beneficiile tehnice, economice si de oricare alta natura care rezulta din aplicarea solutiei propuse] 

 

Solutia propusa satisface in mod echilibrat atat cerintele studentilor cat si deontologia profesionala. 

 

Costuri: 

[puneti in evidenta costurile totale necesare pentru implementarea solutiei] 

 

Nu rezulta modificari ale orarului planificat si nu este afectat numarul de ore de curs de sambata. 

 

 

Implementare: 

[prezentati scurt si concis managementul de proiect pentru aducerea solutiei la realitate (timp, resurse, instrumente, riscuri, mecanisme de 

control si monitorizare etc.)] 

 

Se face prezenta la curs. Pentru studentii prezenti se aplica solutia la data derularii examenului final. 

 

Alternative analizate si respinse: 

[evidentiati care au fost alternativele luate in considerare la solutia propusa si din ce cauza au fost respinse] 

 

Solutia propusa de studenti a fost analizata insa nu poate fi aplicata in contextul regulamentului de desfasurare a studiilor in UTC-N. S-a 

analizat posibilitatea de a derula cursul prin conferinta web, insa se complica mult problema sub aspect tehnic (trebuie efectuate teste 

preliminare). Exista riscul ca unii studenti sa nu aiba acces la internet sau sa nu aiba un IP real. S-a analizat varianta de a face prezenta la curs 

si de a conditiona nota la examen de prezenta. Aceasta solutie este in conflict cu regulamentul de derulare a programului de studii. S-a 

analizat solutia comasarii orelor in alte sedinte de curs. Solutia nu este fezabila, deoarece pot exista studenti care sa fie chiar interesati de 

subiectele tratate la curs.  



Exemplu de aplicare a inovatiei structurate in definirea

solutiei pentru exemplul anterior [cu scop informativ]
Se aplica metoda TRIZ pentru definirea solutiei 

 

Obiectiv de imbunatatit: cresterea prezentei la curs (indicator de masurare: numarul de studenti prezenti din total; tinta pentru 26 noiembrie 

2011: minim 20 de studenti prezenti) 

 

Elemente aflate in conflict cu obiectivul de imbunatatire: problemele personale ale studentului. 

 

Contradictiile: 

 - 26. Cantitatea de substanta / materie vs 31. Efecte daunatoare secundare / colaterale 

  

Principii inventive (de aplicat, conform TRIZ): 

Pentru parametri [26. Cantitatea de substanta / materie, 31. Efecte daunatoare secundare / colaterale]: 

 

3. Calitate locala 

- Tranzitie de la o structura omogena a sistemului sau mediului sau extern la o structura eterogena 

- Diferite parti ale sistemului trebuie sa îndeplineasca functii diferite 

- Fiecare parte a sistemului sa fie plasata în cea mai favorabila stare de lucru 

 

35. Schimbarea proprietatilor 

- Schimba starea fizica a sistemului 

- Schimba densitatea sau concentratia starii 

- Schimba gradul de flexibilitate 

- Schimba temperatura 

- Schimba volumul 

 

40. Structura compozita 

- Inlocuieste o structura omogena cu una compozita 

 

39. Mediu inert 

- Inlocuieste mediul normal cu unul inert 

- Efectueaza procesul in vacuum 

- Introdu o substanta sau aditiv neutral 

Noul conflict: 

Satisfacerea cerintelor studentilor (care automat motiveaza participarea lor la cursul de sambata) vs. Principiile deontologiei profesionale (care 

sunt afectate de solutia propusa de studenti) 

 

Contradictiile: 

 - 17. Momentul evenimentului / problemei ("firefight") vs 13. Stabilitatea sistemului 

  

Principii inventive (de aplicat, conform TRIZ): 

Pentru parametrii [17. Momentul evenimentului / problemei ("firefight"), 13. Stabilitatea sistemului]: 

 

1. Segmentare 

- Divide sistemul in parti independente 

- Fa sistemul sectional, pentru a fi usor de asamblat si deasamblat 

- Creste gradul de segmentare a sistemului (*) 

 

35. Schimbarea proprietatilor 

- Schimba starea fizica a sistemului 

- Schimba densitatea sau concentratia starii (**) 

- Schimba gradul de flexibilitate (***) 

- Schimba temperatura 

- Schimba volumul 

 

32. Schimbarea culorii 

- Schimba culoarea sistemului sau a mediului din jur (****) 

- Schimba gradul de translucenta al sistemului sau al proceselor inconjuratoare care sunt dificil de vazut 

- Utilizeaza aditivi colorati pentru a vedea sistemele sau procesele dificil de vizualizat 

- Daca exista deja astfel de aditivi, implica marcaje luminiscente sau elemente de marcat (e.g. atomi) 



Orientarea pe prioritati a managementului ideilor

Lista probleme si prioritizare



Exemple de idei S-N

Inventii cu mare impact social aparute accidental

• Dinamita

• Penicilina

• Coke-ul (Coca-Cola)

• Indulcitorul artificial (zaharina)

• Post-It-ul

• Super-glue-ul

• Teflonul

• Bachelita

• Pacemaker-ul

• Velcro-ul

• Mecanismul imprimantei cu cerneala

• Cauciucul vulcanizat

• Viagra

• Senzorul micro “smart dust”

• Chinina

• LSD-ul ca medicament

• Insulina

• Parbrizul securizat

• Colorantul sintetic (mov-ul)

• Plasticul

• Oxidul de azot (anestezic)

• Guma de mestecat

• Botoxul

• Cognacul (sec. XVI)

• Vaccinul impotriva holerei …. Etc.



Generarea ideilor N-S

Cadru

individual de 

ideatie

Cadru colectiv

de ideatie

ASIT

SAVE

9W

MIND-MAP

6H

BRAINSTORMING

6-3-5

MIND-MAP

USIT ARIZ

DE

LOTUS

LOTUS

SU-FIELD

CUVINTE ALEATORII

HARTI MORFOLOGICE HARTI MORFOLOGICE

TRIZ

ASOCIEREA

5 WHY

5 WHY

SCHIMBAREA PERSPECTIVEI

MIMICITATEA

SCHIMBAREA PERSPECTIVEI

SIGMA-TRIZ
INVERSAREA

SCAMPER

SCAMPER

CATWOE

CAFÉ-TO-GO

DISCUTII 66 ABC

PHOENIX

PHOENIX

AIDA

SODA

TILMAG

KJ



Selectia ideilor N-S

• Testul clientului

• Testul managerului

• Testul angajatului
• Criterii ponderate

• Criterii ponderate

• Criterii ponderate

• Ierarhizare

• Analiza de risc pe

scenarii
• Preselectie

• Ordonare pentru

inovare



Comentarii
• Institutionalizarea culturii inovarii intr-o organizatie dureaza mai mult timp

• De regula, in organizatiile unde majoritatea angajatilor au studii superioare, cultura inovarii poate fi construita

mai rapid – conditia este ca managerul cu inovarea si conducerea firmei sa creada cu adevarat in asa ceva,

altfel nu se va intampla nimic deosebit

• Aplicarea modelor de creativitate si a cadrului de management al ideilor este un proces gradual – nu poate fi

aplicat imediat si direct, pentru ca majoritatea angajatilor nu ar fi pregatiti mental sa accepte acest lucru; ba

mai mult, ar lua totul in deradere

• Metodele de creativitate trebuie adaptate de catre managerul cu inovarea, sprijinit de experti in domeniu,

intr-un limbaj si o forma de comunicare care sa fie la nivelul cultural de moment al angajatilor, urmand ca pe

parcurs sa le adapteze gradual cu dezvoltarea culturii inovarii in firma

• Cultura inovarii se impune cel mai bine indicand fiecarui departament, grup etc. deviatia de la idealitate la un

moment dat – filosofia managementului calitatii de imbunatatire continua nu este suficient de convingatoare

• Inainte de a impune metode institutionalizate, lasati angajatii sa propuna solutii asa cum se simt ei mai bine;

abia dupa ce livreaza propunerea folositi instrumente prin care sa le demonstrati lipsurile solutiilor propuse –

in acel moment se creeaza un cadru favorabil de negociere pentru a introduce metode noi de abordare a

problemelor

• Legati aplicarea metodelor si altor reguli de fisa postului si de salariu; altfel oamenii asteapta recompense

suplimentare

• Firmele subdimensionate nu au sanse sa inoveze structurat [fiecare om este supraincarcat]; primul pas trebuie

facut inspre reglarea schemei de personal



Platforme suport pentru

managementul ideilor



Platforme software pentru managementul ideilor

• Britix24 https://www.bitrix24.com

• IdeaWave https://info.ideawake.com

• Accept Mission https://acceptmission.com

• Innovation Central https://www.imaginatik.com

• DrakonHub https://drakonhub.com

• Innovation5g http://innovation5g.com/

• Mind Meister https://www.mindmeister.com/

• Exago Smart https://www.exago.com

• Organised Feedback https://www.organizedfeedback.com/

• Crowdicity https://crowdicity.com/

• Exo Platform www.exoplatform.com

• Idea Scale https://ideascale.com/

• Ideas Mine www.ideasmine.net https://www.ideasmine.net/en/

• Ideation360 www.ideation360.com/

• Collective Innovation IdeaLab https://collectiveinnovation.com/

• Be-novative https://www.be-novative.com/

• Innocentive https://www.innocentive.com/

• Innovation Cloud https://innovationcloud.com/ … si multe, multe altele

https://www.bitrix24.com/
https://info.ideawake.com/
https://acceptmission.com/
https://www.imaginatik.com/
https://drakonhub.com/
http://innovation5g.com/
https://www.mindmeister.com/
https://www.exago.com/
https://www.organizedfeedback.com/
https://crowdicity.com/
http://www.exoplatform.com/
https://ideascale.com/
http://www.ideasmine.net/
https://www.ideasmine.net/en/
http://www.ideation360.com/
https://collectiveinnovation.com/
https://www.be-novative.com/
https://www.innocentive.com/
https://innovationcloud.com/


Britix24 … “hands-on”

https://www.bitrix24.com

https://www.bitrix24.com/


Innovation Cloud … “hands-on”

https://innovationcloud.com/

https://innovationcloud.com/


Collective Innovation … “hands-on”

https://collectiveinnovation.com/

https://collectiveinnovation.com/


Ideation360 … “hands-on”

www.ideation360.com/

http://www.ideation360.com/


Supliment :: rezolvarea inovativa a 

problemelor de management



Metoda SAVE este acronimul in l. engleza a denumirii “Activarea Structurata a 

Vectorilor de Entropie”  [Structured Activation of the Vectors of Entropy]

entropie :: nivelul de impredictibilitate in continutul informatiei

Metoda SAVE



Baza metodei SAVE



SAVE ii “forteaza” pe oameni sa urmeze anumite rute de gandire pentru a-si exprima ideile.

Din aceasta perspectiva, metoda SAVE nu restrange spatial de ideatie, dar provoaca mintea oamenilor punand-o

in fata unor constrangeri predefinite.

Constragerile sunt instrumente necesare pentru deblocarea mintii.

Filosofia metodei SAVE



Stimulii metodei SAVE [1/3]



Stimulii metodei SAVE [2/3]



Stimulii metodei SAVE [3/3]



LOGICA:: Cand vrei sa rezolvi o problema primul pas este de a te pune in “papucii” altora. Prin aceasta repozitionare

pot fi descoperite resurse ascunse care pot rezolva problema.

Daca nu exista inca suficienta energie pentru a fixa problema, cauta o noua oportunitate prin punerea in balans a

comportamentului actual cu ceva mai atractiv.

Daca nu este suficient, intensifica situatia folosind exemple de constiinta superioara in incercarea de a anihila

comportamentul actual al sistemului.

Daca situatia impune continuarea actiunii, orienteaza sistemul ca un intreg intr-o anumita directie prin reliefarea unui

pericol potential comun.

La aceasta etapa de transformare a sistemului activeaza perspective noi si lasa sistemul sa se consolideze in locuri

unde sunt identificate diverse lipsuri prin compensarea cu resurse generate prin colaborare.

De la acest nivel de transformare, sistemul poate evolua mai departe numai cu infuzie din resurse neconventionale

care momentan sunt invizibile datorita modului de a face lucrurile in prezent.

Efectul de parghie este activat la acest nivel.

Efecte pozitive suplimentare pot fi obtinute mai departe numai prin reconfigurarea resurselor existente si/sau

trasformarea lucrurilor negative in unele benefice.

NU in toate cazurile trebuie aplicati toti cei 10 vectori. Ideatia se poate opri la pasul care conduce la o solutie

matura. Multe solutii devin mature dupa pasul 4 sau 5.

Reguli de utilizare



Problema: In contextul unui proiect trebuie sa constitui o echipa de experti. Ai nevoie in acest sens de expertul

A si de expertul B, insa stii din trecut ca cele doua persoane nu se inteleg bine intre ele. Cu toate acestea, in

cadrul proiectului expertul A si expertul B trebuie sa lucreze inpreuna la o tema complexa. Cum procedezi astfel

incat sa ii faci pe cei doi sa colaboreze in cadrul proiectului si sa obtina rezultate maxime?

Rezultatul tinta: Colaborarea foarte buna intre cele doua persoane care nu se agreeaza reciproc.

Sistemul la start: proiectul (durata, obiective, termene), persoana A, persoana B, alte persoane din echipa

Exemplu [1/3]



Exemplu [2/3]



Exemplu [3/3]



Pregatire pentru examen



Rezumat

• Managementul ideilor este o componenta importanta a managementului inovarii.

• Managementul ideilor trebuie focalizat pe obiective de progres bine befinite [ex. intrebarea de tip Formula

1]; nu orice idei trebuie administrate institutional.

• Exista mai multe modele de management a ideilor; companiile orientate pe inovare trebuie sa isi aleaga

modele structurate de management a ideilor.

• Ideile trebuie colectate si din interiorul si din exteriorul firmei. Actiunea de colectare a ideilor trebuie sa fie

permanenta, nu sporadica.

• Ideile creative pot fi de doua tipuri: N-S si S-N. In firme ponderea majora este cea a ideilor N-S.

• Pentru a evita abuzul de idei (nefezabile), este recomandata abordarea institutionalizata a formularii ideilor

in baza unui sablon care obliga si la analiza financiara si de alta natura a ideii, precum si la argumentarea

acestora.

• Generarea ideilor creative poate fi ajutata cu metode specifice. Unele sunt aplicabile in echipa, altele in mod

independent. Ambele formule trebuie incurajate si sustinute.

• Pentru eficientizarea cadrului de aplicare a managementului ideilor este necesara utilizarea unor platforme

software.



Exercitii individuale

• Studiati metoda SAVE si aplicati-o pentru rezolvarea unei probleme manageriale din firma in care sunteti

angajat.

• Faceti o lista cu puncte favorabile si cu bariere in implementarea unui sistem de management a ideilor in

firma in care sunteti angajat.

• Testati diverse platforme software de management a ideilor si faceti o lista de recomandari pentru

conducerea firmei in care lucrati pentru alegerea celei mai bune variante in contextul firmei.

• Care dintre modelele centralizat, descrentralizat sau hibrid s-ar potrivi mai bine firmei in care sunteti angajat?

• Propuneti o lista de selectie a ideilor din perspectiva managerului (cel care trebuie sa asigure resurse).

• Propuneti o lista de selectie a ideilor din perspectiva clientului (intern sau extern, in functie de cine a

exprimat problema.

• Propuneti o lista de selectie a ideilor din perspectiva angajatului (cel care trebuie sa dezvolte solutia).

https://www.irum.ro/ http://apulum.com/index.php/ro/

• Aflati cum se intampla

managementul ideilor la IRUM 

Reghin si Apulum Alba-Iulia
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vplus.innovation@gmail.com

M :: +40 730 017126

… “apelati” instructorul



Sfarsitul sedintei 7

Prezentul material este realizat in cadrul SC Vplus SRL fiind considerat activ intangibil al acestei firme. Prezentul

material poate fi utilizat de catre participantii la cursul “Formare Profesionala Manager Inovare”, din cadrul

proiectului „Bistrița pe harta profesională a Europei” al Camerei de Comert si Industrie Bitrita-Nasaud, strict in

activitatea profesionala proprie. Beneficiarii prezentului material sunt solitar responsabili pentru pastrarea in conditii

de siguranta a materialului pentru prevenirea diseminarii si distribuirii necontrolate sau neintentionate. Sub incidenta

Legii romane a drepturilor de autor nr. 8/1996 in versiunea sa actualizata este interzisa utilizarea acestui material sub

forma tiparita, electronica, film sau alta forma, in limba romana sau tradusa in alta limba, pentru derularea unor

sesiuni de instruire pentru terte persoane fara acordul scris al autorului prezentului material. Sub incidenta Legii

romane a drepturilor de autor nr. 8/1996 in versiunea sa actualizata este interzisa distribuirea acestui material catre

orice terte parti, cu sau fara scop comercial, sub forma tiparita, electronica, film sau alta forma, in limba romana sau

tradusa in alta limba, de catre participantii la cursul “Formare Profesionala Manager Inovare”, din cadrul proiectului

„Bistrița pe harta profesională a Europei”.

© Stelian Brad, toate drepturile rezervate

© SC Vplus SRL



Formare profesionala “Manager Inovare”
Sedinta 8: Inovatia modelelor de afaceri [4 ore]

Stelian Brad

Aceasta lucrare se bazeaza pe idei originale si sinteze ale prof. Stelian Brad. Aceasta lucrare este supusa prevederilor legii drepturilor de autor in asa fel incat sunt exclusive toate

drepturile privind traducerea, tiparirea, reutilizarea ilustratiilor, expunerea, reproducerea pe microfilme sau in orice alta forma si memorarea in baze de date. Preluarea ideilor

originale fara citarea autorului este interzisa. Reproducerea integrala sau partiala a acestui material se poate face doar cu acordul scris al autorului. Toate incalcarile acestor drepturi
vor putea fi condamnate potrivit Legii romane a drepturilor de autor nr. 8 din 14 martie 1996, in versiunea sa actualizata.

Bistrita, pe harta profesionala a Europei ID 117313 
Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 



Regimul de utilizare si distribuire al acestui material

Prezentul material este realizat in cadrul SC Vplus SRL fiind considerat activ intangibil al acestei firme.

Prezentul material poate fi utilizat de catre participantii la cursul “Formare Profesionala Manager Inovare”, din cadrul

proiectului „Bistrița pe harta profesională a Europei” al Camerei de Comert si Industrie Bitrita-Nasaud, strict in activitatea

profesionala proprie. Beneficiarii prezentului material sunt solitar responsabili pentru pastrarea in conditii de siguranta a

materialului pentru prevenirea diseminarii si distribuirii necontrolate sau neintentionate.

Sub incidenta Legii romane a drepturilor de autor nr. 8/1996 in versiunea sa actualizata este interzisa utilizarea acestui

material sub forma tiparita, electronica, film sau alta forma, in limba romana sau tradusa in alta limba, pentru derularea

unor sesiuni de instruire pentru terte persoane fara acordul scris al autorului prezentului material.

Sub incidenta Legii romane a drepturilor de autor nr. 8/1996 in versiunea sa actualizata este interzisa distribuirea acestui

material catre orice terte parti, cu sau fara scop comercial, sub forma tiparita, electronica, film sau alta forma, in limba

romana sau tradusa in alta limba, de catre participantii la cursul “Formare Profesionala Manager Inovare”, din cadrul

proiectului „Bistrița pe harta profesională a Europei”.

© Stelian Brad, toate drepturile rezervate

© SC Vplus SRL



Inainte de a incepe

Mod silentios



Obiective

sedinta 8

• Sa intelegem ce este modelul de afaceri si cum trebuie abordata

inovarea acestuia

• Sa intelegem ce este lantul valorii si lantul furnizor, precum si

diferenta dintre acestea



Notiuni de baza



Modelul de afaceri este aranjamentul architectural al tuturor elementelor unei organizatii necesar pentru a 

atinge obiectivele strategice

Modelul de afaceri este complexul de legaturi intre propunerea de valoare adresata clientilor, formula profitului, 

resursele cheie si procesele cheie care, luate ca un agregat, product si livreaza valoare pentru clienti

(Schema bloc propusa de StrategyzerTM)

Ce este modelul de afaceri?



Schema conceptuala a modelului de afaceri



• 90% din inovatiile modelelor de afaceri sunt re-combinatii

• Potentialul de profit suplimentar ca urmare a inovatiei in zona modelelor de afaceri: media pe sectoare 

industriale [3 ani: 1,7% inovatie de produs; 8,5% inovatie model de afaceri] [5 ani: 0,1% inovatie de produs; 

6% inovatie model de afaceri]

Constatari ale expertilor …



Exemplificare:

1. Anii ’90: majoritatea producatorilor de calculatoare vindeau prin intermediari (pretul si/sau calitatea 

influentate de adaosul la intermediari pe lantul valorii)

2. Inovatia Dell model de afaceri: vanzare directa (calitate superioara la pret mai redus)

3. Concurenta prinsa in capcana: dificil de renuntat peste noapte la canalele existente (din cauza contractelor 

si proceselor organizationale existente)

4. Dupa 10 ani: Concurenta are canale directe de vanzare prin “adoptarea” modelului de afaceri de la Dell

Testarea competitivitatii modelului de afaceri



Nevoia de reinventare periodica a modelelor de afaceri



Surse pentru inovarea modelului de afaceri



Inovatia directionata a modelului de afaceri



Exemple



Exemplul 1: servicii dezvoltare web
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Exemplul 2: pokémon go
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Exemplul 3: uber
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Exemplul 4: amazon
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Exemplul 5: starbucks
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Exemplul 6: ryanair



h
tt

p
s:

//
y
o

u
tu

.b
e
/d

h
Q

h
-t

ry
X

O
g

Exemplul 7: nespresso [1/3]



Modelul de afaceri Nespresso in relatie cu clientul final

Exemplul 7: nespresso [2/3]



Modelul de afaceri Nespresso in relatie cu furnizorii cheie [fermierii de cafea]

Exemplul 7: nespresso [3/3]



Atelier de lucru



Oferta

Pachetul produs-serviciu pe ciclu de viață. Versiunile ofertei/personalizarea. 

Filosofia ofertei 

Conceptul de marketing [propunerea unica de vanzare]: mesajul care intră ușor în memoria oamenilor și 

generează diferențierea față de alte soluții competitoare.

Segmentul de clienți vizat

Ce particularități/caracteristici are segmentul de piață? Care sunt rolurile pe care le au clienții în relație cu 

oferta? Care este puterea de cumpărare? Care este comportamentul? Care sunt punctele tari? Care sunt 

punctele slabe? 

Modelul de afaceri [1/10]



Propunerea de valoare pentru client

Ce probleme rezolvi la client? De ce să vină clientul la tine și nu la concurență? Pe ce avantaje competitive te 

bazezi (ex. preț, unicitate, performanță, design, accesibilitate, service, promptitudine, personalizare, 

conveniență/utilizabilitate, noutate, serviciu complet etc.)? Care sunt elementele de impact la client (ex. 

reducere cost la client, reducere risc – pe diverse direcții, creștere calitate la client, reducere variabilitate, 

creștere adaptabilitate,  valoare sporită pentru beneficiarii clientului etc.)? Ce facturezi efectiv?

Canalele de distribuție

Cum veți livra oferta la fiecare client: pas-cu-pas, variante? Cum vă susțin partenerii în acest sens (dacă este 

cazul)? Cât de bine se mulează canalele de distribuție/desfacere cu rutina clientului? 

Modelul de afaceri [2/10]



Relațiile cu clienții

Cum o să comunicați oferta pe piață? Cum o să abordați clienții? Care este eficacitatea fiecărui mod de 

comunicare/abordare? Ce riscuri sunt privind comunicarea/abordarea clienților? Care este ciclul de viață de la 

primul contact cu clientul până la vânzarea efectivă? Până la ce nivel de profunzime se realizează contactul cu 

clientul? Cum vei menține relațiile cu clienții? Cum participă clienții la co-crearea ofertei (soluției)? Cum se 

asigură service-ul/ self-service-ul? 

Fluxul în spațiu-timp pentru generarea venitului (de la vânzare la plată)

Cum monetizezi afacerea? Cum generezi „cash-ul”? Care este structura veniturilor? Ce forme colaterale de 

venituri rezultă din efectul de multiplicare/pârghie? Cât este dispus să plătească/poate să plătească clientul 

pentru ceea ce-i oferi (este clientul capabil să valorifice tot ceea ce-i oferi)? Care este comportamentul de 

plată? Care este canalul de plată? Care sunt modelele de plată pe care le promovezi? 

Modelul de afaceri [3/10]



Resursele cheie

Ce investiții sunt necesare (în active tangibile și intangibile)? De ce resurse ai nevoie ca să creezi bariere de 

intrare pentru concurență? Ce este “magic” în procesele, structura organizațională, cultura organizațională, 

know-how-ul, instrumentele utilizate etc. care susțin afacerea ta? Care sunt competențele cheie de care ai 

nevoie? Care resurse cheie sunt cele mai costisitoare?

Activitățile de business cheie

Care sunt activitățile cheie în asociere cu propunerea de valoare pentru client? Care activități sunt cele mai

costisitoare?

Modelul de afaceri [4/10]



Partenerii cheie pe lanțul valorii

Cu cine vei lucra ca să ai acces la piață? Cine are interesul și îți poate obstrucționa afacerea și de ce? Cu cine vei 

lucra ca să depășești barierele create de terțe părți (concurență, corupție, interese politice etc.)? Ce acțiuni 

întreprind partenerii cheie? Cine sunt partenerii cheie ca să crești afacerea și cum acționează ei? Cine te poate 

proteja de concurență? Cine sunt furnizorii cheie? Ce achiziționezi de la furnizori și la ce nivel de calitate-cost-...?

Structura costurilor

Vezi ultimul tabel din acest document

Riscuri

Ce riscuri majore există și care este planul alternativ în asigurarea sustenabilității afaceri?

Modelul de afaceri [5/10]



Lantul valorii [1]

Modelul de afaceri [6/10]

Procesele de bază pentru afacerea 
.............

Pași în proces (activități) Pași în proces (activități)

Aprovizionarea / Furnizarea

Producția / Implementarea / Versionarea / 
Instalarea / Adaptarea / Integrarea / Instruirea

Depozitarea

Livrarea / Distribuția

Marketing-ul / Promovarea

Desfacerea / Vânzarea 

Service-ul / Mentenanța

Altele (neprecizate sau nearondate)



Procesele suport pentru afacerea ............. Pași în proces (activități) Pași în proces (activități)

Management resursă umană

Administrativ / Financiar-contabil și 
economic / Contractare

Managementul calității

Prospectarea pieței / Inovarea / Design-ul / 
Prototipizarea 

Managementul inovării

Managementul furnizorilor și partenerilor

Managementul operațional

Altele (neprecizate, nearondate)

Lantul valorii [2]

Modelul de afaceri [7/10]



Valoarea adăugată la client / Viziunea de diferențiere / Viziunea de diversificare 

ELIMINĂ URMĂTOARELE PROBLEME LA CLIENT 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

REDUCE EFECTUL URMĂTOARELOR PROBLEME LA CLIENT 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 
VALOAREA PENTRU CLIENT 

 

  

CREAZĂ URMĂTOARELE EFECTE POZITIVE LA CLIENT (NOUTATE ABSOLUTĂ) 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

CREȘTE MULT PESTE STANDARDELE UZUALE URMĂTOARELE EFECTE POZITIVE LA CLIENT 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

STRATEGIA DE DIVERSIFICARE ȘI 
AGENDA 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 
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Structura costurilor Cod Item Valoare

A Preț țintă [pretul competitiv sau pretul optim]

B TVA

C Venit unitar [A-B]

D Profit brut țintă unitar

E [C-D]

F Amortizare țintă/produs [amortizare investiții initiale in infrastructura de C&D și costuri de cercetare-proiectare-dezvoltare]
[rezulta ca procente din estimarea volumului de vanzari pe ciclul de viata al produsului]

G Cost țintă unitar [E-F] Aici în procente
%

Aici în valori 
efective €

din care:

H Administrativ [se defalca pe: management, infrastructură, energie, logistică]

I Resursă umană [se defalca pe: management, instruire, recrutare, monitorizare, evaluare etc.]

J Financiar-contabil și juridic

K Control si calitate [se defalca pe: management, infrastructură, manopera etc.]

L Planificare [se defalca pe: management pentru planificare performanță si planificare producție]

M Aprovizionare [se defalca pe: manopera, costuri depozitare, costuri transport, pret achizitie]

N Responsabilitate socială, sponsorizări, premii, bonusuri

O Cercetare-dezvoltare viitoare, investigare piata, prospectare piata, inovare, transfer tehnologic (ex. achizitie brevete)

P Marketing

Q Dezvoltare strategică [business development]

R Distribuție

S Desfacere

T Vânzare

U Salubritate

V Securitate

X Dezvoltare și menținere rețea parteneriate

Y Schimbare, adaptare, diversificare

Z Alte taxe și costuri [asigurări, mediu etc.] 

W Cost de productie unitar [se defalca pe: întreținere echipamente, amortizare echipamente, energie si alte utilitati, management
productie, întreținere infrastrucură, amortizare infrastructură de baza pentru productie, manopera muncitori etc.]

Modelul de afaceri [9/10]



Modelul de afaceri  
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Sinteza modelului de afaceri
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Inovatia modelului de afaceri



1. Regandirea lantului valorii [ex. Airbnb in domeniul hotelier]

2. Regandirea modului de generare a veniturilor prin reconfigurarea ofertei de produse/servicii si a 

modelelor de monetizare (“pricing”) [ex. CSi servitizeaza celulele robotice de paletizare, nu vinde

sistemele] 

3. Repozitionarea rolului companiei in lantul valorii prin reconfigurarea proceselor de productie si

relationarea acestora cu furnizorii, distribuitorii, clientii etc. [ex. externalizarea unor procese in industria

auto]

Declansatori [“triggers”]

- Evolutia in tehnologie

- Co-crearea

- Convenienta

- Sustenabilitatea

- Nevoia de crestere a productivitatii si reducerii costurilor

- Out-sourcing-ul

- Lipsa unor resurse [know-how, talente, capital etc.]

- Legislatia si alte reglementari

- Disruptiile din piata

Directii de inovare a modelului de afaceri



Inovatia in raport cu pozitia

pe curba ciclului de viata

Inovatia in raport cu sursele

potentiale

4 intrebari cheie predefinite

4 intrebari cheie predefinite

Inovatia in raport cu 

constrangerile din ecosistem
Evidentiere constrangeri

Inovatia in raport cu 

conflictele din ecosistem
Evidentiere conflicte

Inovatia pentru extinderea

“oceanului albastru”
4 clustere de ideatie

Propuneri

de inovare

Propuneri

de inovare

Propuneri

de inovare

Propuneri

de inovare

Propuneri

de inovare

Metode

ideatie

Metode

ideatie

Metode

ideatie

Metode

ideatie

Metode

ideatie

“Roadmap-ul” de inovare a modelului de afaceri



Exista afaceri concurente cu afacerea dvs. care au acelasi model de afaceri? Daca da, unde si cum ati putea veni

cu inovatii pentru a crea un avantaj competitiv?

In contextul noii afaceri, persoanele cheie ar deveni supraincarcate? Daca da, cum rezolvati problema?

In contextul noii afaceri, echipa executiva este pregatita sa faca fata cerintelor? Daca nu, cum rezolvati

problema? 

In contextul noii afaceri, este nevoie de personal cu aptitudini noi? Daca da, cum rezolvati problema? 

Inovatia in raport cu pozitia pe curba ciclului de viata



Sursa Descriere Idei de inovare model de afaceri

Ce a determinat 

dezvoltarea 

modelului de 

afaceri actual?

Care sunt 

interdependentele 

naturale ale 

modelului de 

afaceri actual?

Care sunt punctele 

tari ale modelului 

de afaceri actual?

Care sunt limitarile

modelului de 

afaceri actual?

Inovatia in raport cu sursele potentiale



Descriere constrangere Idei de inovare prin modelul de afaceri

Inovatia in raport cu constrangerile din ecosistem



Descriere conflict Idei de inovare prin modelul de afaceri

Inovatia in raport cu conflictele din ecosistem



Inovatia pentru extinderea “oceanului albastru”
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Varianta finala a modelului de afaceri



Lantul valorii vs lantul furnizor



Lantul valorii descrie intregul set de activitati pe care firmele si angajatii acestora le intreprind pentru a aduce

un produs/serviciu de la conceptie la utilizarea sa finala si dincolo de aceasta, la retragere/reciclare/reutilizare

(unde este cazul). Lantul valorii include activitati precum proiectarea, productia, marketingul, distributia si

suportul dupa vanzare.

Activitatile din componenta lantului valorii pot fi realizate intr-o singura firma sau divizate in mai multe firme,

localizate in aceeasi arie geografica sau distribuite in mai multe parti ale lumii.

Fazele care conduc la crearea produsului/serviciului, de la conceptie la forma finala includ atat transformari

fizice, cat si transformari (evolutii) de natura informationala. Esential fiecarei faze este adaugarea de valoare in

compozitia produsului/serviciului. Fiecare faza este o veriga in lantul valorii.

Conceptie Design   Materie prima  Productie Marketing Distributie Vanzare

Lantul valorii [value chain]



Dimensiunile lantului valorii



Lantul furnizor [supply chain]



Lantul furnizor  lantul valorii



Modelul lantului valorii ca agregare a unor procese

organizationale [M. Porter]



Logistica 

aprovizionare:

Comunicare prin 

internet (email, 

platforme de 

comunicare si 

management 

documente); 

Videoconferinte, 

Intalniri fata-in-fata; 

Template-uri 

predefinite pentru 

control calitate date 

de intrare; Contracte 

detaliate cu clientii; 

Comenzi pe baza de 

viziune produs sau 

specificati detaliatei

Operatiuni:

ISO 9001; ISO 

27000; 

Management 

proiect (ex. Prince 

2); Servicii de 

analiza, design, 

implementare 

cod, testare, 

deployment, 

refactoring, 

change requests 

etc.; Q&A; 

Organizare 

dinamica a 

echipelor

Logistica 

desfacere: 

Facturare pe 

livrabile, Transfer 

livrabile prin 

sisteme de 

management a 

documentelor, 

acces la servere 

etc.

Marketing: 

Contacte 

directe; site; 

targuri; 

evenimente 

matchmaking; 

Intermediari

Vanzari: 

Compartiment 

management 

contracte

Servicii 

postvanzare: 

Garantii serviciu;

Followup suport

Contabilitate externalizata; Consultanta juridica externalizata; Analiza economico-financiara si audit financiar prin subcontract

Servicii personal-salarizare externalizate; Recrutare prin firme specializate; Recrutare directa (compartiment HR);, Instruire 

interna; Instruire in universitati; Criterii complexe evaluare performanta anagajti; Negociere periodica pachet salarial; Planificare 

cariera; Intraprenoriat in anumite conditii de crestere; Echipa nucleu cu drepturi in firma etc.

Task-force pentru fundamentarea proceselor de dezvoltare; Compartiment de managementul calitatii; Proces paralel pentru 

R&D (testare si pilotare idei de produse); Internet (subcontract); Servicii cloud (subcontract); Licente software; Licentiere

hardware

Managementul furnizorilor de telefonie mobila, Internet, cloud, hardware, licente software; Subcontractare pentru dezvoltare 

software pe competente de nisa sau pe perioade de exces comenzi; Monitorizarea sistemelor tehnice; Relatii de afaceri cu 

bancile

Profit ↗ = 

Venituri ↗ -
Costuri ↘

Exemplificare: lantul valorii in servicii software



Exemplificare: globalizarea lantului valorii



Supliment



Valoarea pentru client in modelul de afaceri

Valoarea propusa reprezinta beneficiile pe care le pot obtine clientii din utilizarea solutiei furnizate

de catre companie

Valoarea propusa este o declaratie care vizualizeaza o imagine clara a ceea ce compania ofera

clientilor

Valoarea propusa spune audientei:

- Cum anume solutia propusa de companie (produs/serviciu) rezolva/ imbunatateste o problema

[RELEVANTA]

- Ce beneficii poate astepta clientul [VALOAREA CUANTIFICATA]

- De ce sa cumpere clientii de la tine si nu de la competitori [DIFERENTIEREA (UNICITATEA)]

Propunerea este emisa de vanzator, beneficiul este perceput de comparator



Pregatire pentru examen



Rezumat

• Inovatia modelului de afaceri este mai importanta in ecuatia profitului decat inovatia produsului.

• Inovatia modelului de afaceri trebuie sa conduca atat la sporirea valorii pentru client cat si la sporirea valorii

pentru producator.

• Modelele de afaceri trebuie reinventate periodic, deoarece devin necompetitive in anumite conditii de

evolutie a pietei.

• Exista diverse surse de inovare a modelelor de afaceri.

• Intr-o masura covarsitoare, inovatia modelelor de afaceri este constransa de factori externi ce sunt greu

controlabili de catre companie.

• Pentru a intelege care sunt liniile de evolutie corecte in inovatia modelului de afaceri este important sa

analizam cauzele pentru care modelul de afaceri are forma curenta si cum a evoluat din trecut pana in

prezent.

• Un cadru foarte popular de reprezentare grafica a modelului de afaceri este cel propus de Strategyzer, insa

exista si alte forme de reprezentare sintetica a modelului de afaceri.

• Dincolo de reprezentarea sintetica, modelul de afaceri trebuie detaliat la nivelul fiecarui bloc definitoriu.

• Lantul valorii si lantul furnizor sunt parte a modelului de afaceri.

• Lanturile valorii si lanturile furnizor din zilele noastre au dimensiuni globale pentru multe afaceri.



Exercitii individuale

• Elaborati diagrama Strategyzer pentru modelul de afaceri al Pokemon Go. Identificati strategia de

diferentiere a acestei afaceri (legata de resursele cheie) si strategia de dezvoltare (legata de procesele

cheie).

• Elaborati diagrama Strategyzer pentru modelul de afaceri al Uber. Identificati strategia de diferentiere a

acestei afaceri (legata de resursele cheie) si strategia de dezvoltare (legata de procesele cheie).

• Analizati modelul de afaceri al Nespresso in aval si in amonte. Explicati cum se autosustin cele doua

modele de afaceri.

• Prezentati modelul de afaceri actual al firmei unde sunteti angajat(a). Elaborati apoi o lista a surselor de

inovare urmand modelul in cruce prezentat in acest material. Propuneti o formula noua, imbunatatita, a

modelului de afaceri pentru firma unde sunteti angajat(a), pentru aceeasi oferta in piata.

• Elaborati lantul valorii pentru firma unde sunteti angajat(a).

• Elaborati lantul furnizor pentru firma unde sunteti angajat(a).
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Sfarsitul sedintei 8

Prezentul material este realizat in cadrul SC Vplus SRL fiind considerat activ intangibil al acestei firme. Prezentul

material poate fi utilizat de catre participantii la cursul “Formare Profesionala Manager Inovare”, din cadrul

proiectului „Bistrița pe harta profesională a Europei” al Camerei de Comert si Industrie Bitrita-Nasaud, strict in

activitatea profesionala proprie. Beneficiarii prezentului material sunt solitar responsabili pentru pastrarea in conditii

de siguranta a materialului pentru prevenirea diseminarii si distribuirii necontrolate sau neintentionate. Sub incidenta

Legii romane a drepturilor de autor nr. 8/1996 in versiunea sa actualizata este interzisa utilizarea acestui material sub

forma tiparita, electronica, film sau alta forma, in limba romana sau tradusa in alta limba, pentru derularea unor

sesiuni de instruire pentru terte persoane fara acordul scris al autorului prezentului material. Sub incidenta Legii

romane a drepturilor de autor nr. 8/1996 in versiunea sa actualizata este interzisa distribuirea acestui material catre

orice terte parti, cu sau fara scop comercial, sub forma tiparita, electronica, film sau alta forma, in limba romana sau

tradusa in alta limba, de catre participantii la cursul “Formare Profesionala Manager Inovare”, din cadrul proiectului

„Bistrița pe harta profesională a Europei”.

© Stelian Brad, toate drepturile rezervate

© SC Vplus SRL



Formare profesionala “Manager Inovare”
Sedinta 9: Proprietate intelectuală și evaluarea proprietății 

intelectuale [4 ore]

Stelian Brad

Aceasta lucrare se bazeaza pe idei originale si sinteze ale prof. Stelian Brad. Aceasta lucrare este supusa prevederilor legii drepturilor de autor in asa fel incat sunt exclusive toate

drepturile privind traducerea, tiparirea, reutilizarea ilustratiilor, expunerea, reproducerea pe microfilme sau in orice alta forma si memorarea in baze de date. Preluarea ideilor

originale fara citarea autorului este interzisa. Reproducerea integrala sau partiala a acestui material se poate face doar cu acordul scris al autorului. Toate incalcarile acestor drepturi
vor putea fi condamnate potrivit Legii romane a drepturilor de autor nr. 8 din 14 martie 1996, in versiunea sa actualizata.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 

Bistrita, pe harta profesionala a Europei ID 117313 
Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020



Regimul de utilizare si distribuire al acestui material

Prezentul material este realizat in cadrul SC Vplus SRL fiind considerat activ intangibil al acestei firme.

Prezentul material poate fi utilizat de catre participantii la cursul “Formare Profesionala Manager Inovare”, din cadrul

proiectului „Bistrița pe harta profesională a Europei” al Camerei de Comert si Industrie Bitrita-Nasaud, strict in activitatea

profesionala proprie. Beneficiarii prezentului material sunt solitar responsabili pentru pastrarea in conditii de siguranta a

materialului pentru prevenirea diseminarii si distribuirii necontrolate sau neintentionate.

Sub incidenta Legii romane a drepturilor de autor nr. 8/1996 in versiunea sa actualizata este interzisa utilizarea acestui

material sub forma tiparita, electronica, film sau alta forma, in limba romana sau tradusa in alta limba, pentru derularea

unor sesiuni de instruire pentru terte persoane fara acordul scris al autorului prezentului material.

Sub incidenta Legii romane a drepturilor de autor nr. 8/1996 in versiunea sa actualizata este interzisa distribuirea acestui

material catre orice terte parti, cu sau fara scop comercial, sub forma tiparita, electronica, film sau alta forma, in limba

romana sau tradusa in alta limba, de catre participantii la cursul “Formare Profesionala Manager Inovare”, din cadrul

proiectului „Bistrița pe harta profesională a Europei”.

© Stelian Brad, toate drepturile rezervate

© SC Vplus SRL



Inainte de a incepe

Mod silentios



Obiective

sedinta 9

• Sa intelegem la ce se refera proprietatea intelectuala si

managementul proprietatii intelectuale

• Sa intelegem cum evaluam valoarea de piata a proprietatii

intelectuale

• Sa intelegem cum trebuie abordata colaborarea din perspectiva

proprietatii intelectuale

http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1033


Provocari privind proprietatea

intelectuala



Activele intangibile

Active intangibile

tranzactionabile

Active tangibile

Active intangibile

Active intangibile

bazate pe

tehnologie

Drepturi de 

proprietate

intelectuala

Tehnologie

intangibila

Contracte

comerciale

Relatii contractuale

cu clienti

Marci inregistrate

Goodwill



Activele intelectuale … parte a activelor intangibile

Brevete

Marci 

inregistrate

Logo brand

Design

Drepturi de 

publicare

Drepturi de 

autor

Baze cu 

informatii

Design 

industrial

Platforme

software

Secrete 

comerciale

Informatii

confidentiale

Secrete 

tehnologice

Know-how

Capital legat

de clienti

Cercetare

nebrevetata

Cunostinte

care aduc

valoare

Capital uman

(cunostinte

tacite; 

motivatie; 

creativitate)

Proprietate intelectuala Capital intelectual

Active intelectuale

Mai ridicata Tangibilitate Mai redusa



Proprietatea intelectuala

Proprietatea intelectuală cuprinde:

Drepturi de autor şi drepturi conexe

- ale creatorilor de opere ştiinţifice, literare, artistice etc.

- ale artiştilor interpreţi sau executanţi

- ale producătorilor de înregistrări audio-video

- produsele software

Drepturi de proprietate industrială

- invenţiile tehnico-ştiinţifice

- desenele şi modelele industriale

- mărcile şi semnele distinctive 

- indicaţiile geografice

- topografiile de circuite integrate

ORDA – produse software

OSIM / EPO / WPO – brevete, marci, modele si desene industriale

In SUA (US PTO Patent and Trademark Office) 



Managementul proprietatii intelectuale

Managementul proprietatii intelectuale cuprinde:

• Identificarea si managementul PI creata in cadrul organizatiei

• Identificarea PI detinuta de organizatiile concurente

• Managementul drepturilor de PI pentru portofoliul organizatiei prin descoperirea, achizitia, mentinerea, 

tranzactionarea si renuntarea (unde este cazul) la drepturile de PI

• Identificarea, mitigarea si managementul riscurilor care emerg din drepturile de PI ale concurentilor si

determinarea gradului de libertate in operarea inovatiilor create de organizatie

• Sprijinirea procesului de inovare si salvgardarea rezultatelor care emerg din acesta



Protectia proprietatii intelectuale [1/2]
In cazul inventiilor tehnice protectia se face prin:

• Pastrarea PI prin mijloace de confidentialitate sau prin mijloace legale de protectie (brevete de inventie)

• Diseminarea PI pentru a te asigura ca PI ramane publica si nu poate fi protejata de alte parti

• Documentarea si inregistrarea pastrarii spre utilizare a PI

• Licentierea drepturilor de PI a altor organizatii pentru a obtine dreptul de a le utiliza

• Licentierea drepturilor de PI ale organizatiei

• Atacarea in instanta a drepturilor de PI ale altor organizatii pentru a obtine dreptul de a le utiliza [nu in orice

situatii]

In cazul marcilor inregistrate protectia se face prin:

• Inregistrarea marcii

• Achizitia marcii

• Monitorizarea utilizarii marcii in piata

• Monitorizarea utilizarii marcilor de catre alte firme

• Atacarea in instanta drepturilor de PI a marcilor altor organizatii in cazul in care intra in conflict cu marcile

proprii

In cazul drepturilor de autor (inclusiv in cazul solutiilor software) protectia se face prin:

• Documentarea creatiei si utilizarea copyright-ului si legilor care protejeaza drepturile de autor, inclusiv prin

publicatii



Tehnici de management a PI

Protectia proprietatii intelectuale [2/2]

In cazul design-ului de forme (modelelor) protectia se face prin:

• Protectia modelului prin drepturi de design sau brevete

• Observarea modului in care alte organizatii isi protejeaza modelele

• Achizitionarea de licente pentru a obtine dreptul de utilizare

• Atacarea in instanta a altor firme pentru a le invalida modelele si a obtine dreptul de utilizare [nu in orice

situatii]



Costurile brevetarii inventiilor (orientativ, in $)



Brevetul ofera o prezumptie 

a validitatii inventiei …

nu si o garantie

Provocari ale brevetarii inventiilor [1/6]



Peste 60% dintre inventiile 

brevetate au fost “re-inventate” 

cu usoare modificari de catre 

concurenta in 4 ani de la 

aparitia brevetului

Provocari ale brevetarii inventiilor [2/6]



Provocari ale brevetarii inventiilor [3/6]



Provocari ale brevetarii inventiilor [4/6]



Provocari ale brevetarii inventiilor [5/6]



Brevetele “submarin” si “by-pass”-ul 

brevetelor concurente

In cazul in care depui prea multe 

brevete “submarin” ca sa iti asiguri 

monopolul pe piata este posibil sa 

fii obligat de autoritatea de 

reglementare sa licentiezi brevetele 

“submarin“ deoarece se considera 

ca, prin politica de protectie, creezi 

bariere in calea progresului 

tehnologic

Provocari ale brevetarii inventiilor [6/6]



Managementul proprietatii intelectuale

intr-un mediu colaborativ



Elemente de inceput

Inainte de a incepe orice discutie cu un potential partener si inainte de a incepe pregatirea si negocierea unui

contract de colaborare trebuie sa semnati:

• Un acord de confidentialitate

• Un cod de onoare

• Un cod de alocare a drepturilor de PI care se genereaza in timpul discutiilor de negociere a contractului de

colaborare

• Un cod de clarificare a modului de utilizare de catre parti a drepturilor de PI care se genereaza in timpul

discutiilor de negociere a contractului de colaborare, in cazul in care negocierile esueaza

_______________________________________

• Orice rezulta din discutii trebuie scris si semnat imediat de catre parti, cu explicarea clara a contributiilor si

consemnarea datei

• Background-ul de PI a fiecarei parti trebuie identificat si evaluat inainte de a incepe orice colaborare

• Trebuie decis ce ramane secret si ce poate fi brevetat sau publicat (ex. poti brevet intai si apoi poti publica)

• Trebuie clarificat cadrul prin care se va monitoriza si consemna foreground-ul

• Toate persoanele implicate, nu doar companiile trebuie sa semneze acordurile de confidentialitate si

codurile de onoare

• Trebuie clarificate situatiile in care PI este generata de experti externi si angajati temporary (cine si cum

dispune de drepturile de PI)



Contractul de colaborare

Orice colaborare trebuie sa inceapa cu semnarea unui contract de parteneriat in care se stipuleaza:

• Mediul de colaborare

• Contributiile de PI [brevete, expertiza, know-how secret, baze de date, marci inregistrate, drepturi de

autor] aduse de parti la inceput (background)

• Modul de utilizare a rezultatelor (foreground) – cine, ce, cat, in ce conditii

• Modul de exploatare a cunostintelor generate in afara scopului colaborarii

• Accesul la background si foreground

• Reguli de management pentru proprietatea comuna

• Modul de impartire a drepturilor de PI obtinute in urma colaborarii (comun, alternativ, bazat pe nivelul

investitiei etc.)

• Modelul de afaceri pentru comercializarea PI in afara cadrului de colaborare comuna

• Reguli de compensare a proprietarilor de PI de catre cei care nu finalizeaza procesul de protective la care

s-au angajat

• Reguli de publicare a rezultatelor



Valorificarea comerciala a 

proprietatii intelectuale



Valorificarea drepturilor de proprietate industriala



Valorificarea drepturilor de proprietate industriala



Valorificarea drepturilor de proprietate industriala



Valorificarea drepturilor de proprietate industriala



Valorificarea drepturilor de proprietate industriala



Valorificarea drepturilor de proprietate industriala



Valorificarea drepturilor de proprietate industriala



Valorificarea drepturilor de proprietate industriala

Cum procedam in cazul contractelor de cercetare platite de 

firma unei universitati, care au definita clar o misiune 

inventiva?

Firma trebuie sa plateasca si redevente universitatii, chiar 

daca a platit contractul de cercetare

Orientativ: Daca pentru cesionare se acorda redevente de 

R% din venitul net (V), atunci redeventa in cazul contractului 

cu misiune inventiva este de 20%-30% din R



Valorificarea drepturilor de proprietate industriala

Cum procedam in cazul contractelor de cercetare platite de 

firma unei universitati, care conduc in final si la inventii 

brevetabile sau tehnologii inovative care se pot breveta (dar 

se evita acest lucru din considerente de confidentialitate)?

Firma trebuie sa plateasca si redevente universitatii, chiar 

daca a platit contractul de cercetare

Orientativ: Daca pentru cesionare se acorda redevente de 

R% din venitul net (V), atunci redeventa in cazul contractului 

fara misiune inventiva este de 15%-20% din R



Valorificarea drepturilor de proprietate industriala

Cum putem aprecia valoarea unei redevente intr-un 

proiect de consultanta/expertiza furnizat de o universitate 

sau de o alta terta parte in care se aduce un aport de 

know-how nebrevetabil ce se regaseste intr-o tehnologie 

sau produs din care firma care a platit 

consultanta/expertiza are beneficii comerciale?

Tema de casa ... 



Valoarea brevetului in contextul

integrarii intr-un produs



97% pana la 98% dintre brevetele de inventie esueaza in piata. “Only 2 to 3 percent of registered patents 

ever make it to the market.” Percentage of patented inventions that make it in the marketplace Chances of 

invention making money. (Stuart West, intellectual property lawyer based in Walnut Creek, California quoted 

in Marton Dunai, “More inventors try to market products,” Oakland Tribune, September 5, 2006)

Numai 3000 brevete din cele 1,5 milioane eliberate in 2004 in SUA au fost valabile comercial. “In truth, 

odds are stacked astronomically against inventors, and no marketing outfit can change them. ‘There are 

around 1.5 million patents in effect and in force in this country, and of those, maybe 3,000 are commercially 

viable,’ [Richard Maulsby, director of the Office of Public Affairs for the U.S. Patent & Trademark Office], says. 

Business Week, November 10, 2005)

Numai 1 din 5000 inventii este asociata lansarii unui produs de succes. “Experts estimate that 1 out of 

5,000 inventions have gone on to successful product launches." Invention success rate. Percent of inventions 

that fail. (Williams-Harold, Bevolyn, “You've got it made! (developing invention ideas),” Black Enterprise, June 

1, 1999)

In 2012 existau 8,66 milioane brevete in vigoare in toata lumea. WIPO Facts and Figures 2013.

In 2013 s-a aplicat pentru 2,6 milioane brevete de inventie in toata lumea. WIPO Facts and Figures 2014.

Informatii interesante

http://lawyers.nolo.com/attorney.cfm?attorneyID=373
http://www.pbs.org/frontlineworld/fellows/europe/indexa.html
http://www.anrdoezrs.net/click-3010855-10367132
http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ahrpa/opa/opahome.htm
http://www.amazon.com/BusinessWeek/dp/B0012C1O8C/?tag=discountrate-20
http://www.thefreelibrary.com/Williams-Harold,+Bevolyn-a192
http://www.amazon.com/Black-Enterprise/dp/B00007AVOQ/?tag=discountrate-20


… doar un numar foarte redus de 

inventii au succes comercial

…cu multumiri http://weheartit.com

Cum explicati faptul ca …



… doar un numar foarte redus de brevete de inventie ale universitatilor

autohtone si ale inventatorilor independenti autohtoni sunt cesionate / licentiate 

in Romania sau in alte tari [… desi unele dintre acestea au un aport inventiv

ridicat]

… cu multumiri http://www.slideshare.net

Cum explicati faptul ca …



Valoarea brevetului  valoarea sa economica [valoarea

de piata]



Valoarea de piata a brevetului de inventie poate fi 

evaluata doar in context:

1. % din valoarea de piata a firmei care detine brevetul

sau / si

2. % din valoarea actualizata a rezultatelor comercializarii

produselor / serviciilor care incorporeaza brevetul [plus 

valoarea optiunilor reale] sau / si

3. % din economiile generate in activitatea de productie

ca urmare a aplicarii brevetului [daca brevetul nu se 

adreseaza unui produs, ci unui proces (de productie)] 

sau / si

4. % din castigurile in exces asociate afacerii bazate pe

brevet sau / si

5. % din vanzarile nete sau / si

6. % din profitul net

7. …

GNU free

De retinut …



Ecosistemul de baza … 2 + 1 + 1



Modul bazat

pe

tehnologie

secreta

proprie E

Modul

standard L

Modul

procurat

din piata H

Modul

bazat pe

brevet 

licentiat A

Modul

procurat

din piata J 

Modul

procurat

din piata K

Modul

bazat pe

brevet 

licentiat C

Modul

fabricat cu 

tehnologie

secreta

proprie G

Modul bazat

pe brevet 

propriu M

Modul

propriu P 

[tehnologie

clasica]

Modul

bazat pe

brevet 

licentiat B

Modul

bazat pe

brevet 

licentiat D

Modul

propriu R 

[tehnologie

clasica]

Modul bazat

pe brevet 

propriu O

Modul bazat

pe know-

how secret 

propriu F

Modul

propriu Q 

[tehnologie

clasica]

Modul

propriu Z 

[tehnologie

clasica]

PRODUS

Interfata 

bazata pe 

brevet 

propriu

S
e

c
re

t 
in

te
rn
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e

 

p
ro

ie
c

ta
re

 s
i 

c
o

n
s

tr
u

c
ti

e

Interfata bazata pe 

brevet partajat

… de la brevet la ………………… produs



Tehnologia E-Ink include 244 brevete de inventie

Clusterul de brevete pentru E-Ink

… de la brevet la ………………… produs :: exemplul 1



Tehnologia iPhone include 200+ 

brevete de inventie Apple si alte

20+ brevete licentiate

Brevetele de inventie depuse de Apple pentru a pregati

lansarea iPhone 7:

• Fotografii refocusabile

• Lentile interschimbabile pt. camera

• Fotografii 3D

• Imagini ‘cu super-rezolutie' 

• Distribuitor de lumina

• Joystick buton start

• Modul de detectare atac

• Afisaj tactil ID

• Senzor avansat amprenta digitala tactila

• Parola prin recunoastere faciala

• iPhone flexibil

• Componente rezistente la apa

• Ecran curbat

• Acuratete tactile sporita

• Butoane fara accidente

• Ecrane laterale

• Material viscoelastic

• Antena ‘metal look' 

• Telefon cu incarcare solara

… de la brevet la ………………… produs :: exemplul 2



Aplicatia software CAD/CAM/CAE/CAPP 

CATIA este protejata de 50+ brevete de 

inventie, 5 marci inregistrate si 20 

drepturi de autor

Exemple de brevete:

- Metoda pentru afisarea pe ecran a 

cursorului de tip compas orientat

dinamic
- Metoda pentru a realiza un  model cu 

element finit a unui obiect unic cu forma si

structura complexe

- Sageata tridimensionala

- Sistem si metoda pentru industrializarea

pieselor

- Identificarea automata a relatiilor

geometrice dintre elementele unui desen

generat cu ajutorul calculatorului

… de la brevet la ………………… produs :: exemplul 3



Tax-Free Gifting (Google Inc.)

U.S. Patent No. 8515829
“O metodă efectuată de unul sau 

mai multe dispozitive de prelucrare, 

care cuprinde: prezentarea de 

conținut media cu ajutorul unui 

audio / vizual de afișare către un 

cumpărător; prezentarea către 

cumpărător, la un moment dat în 

timpul de prezentare a conținutului 

media, o opțiune de cumpărare a 

conținutului mass-media ca un 

cadou; ca răspuns la prezentarea 

opțiunii, primind, de la cumpărător, 

informații pentru achiziționarea 

conținutul media ca un cadou 

pentru un beneficiar; emiterea, la 

destinatar, a unui jeton (token) care 

este recuperabil pentru a obține 

cadoul; și solicitarea plății pentru 

cadou de la cumpărător, plata 

constând dintr-un cost al cadoului și 

un impozit impus de o jurisdicție în 

care jetonul (token-ul) este 

răscumpărat.”

Brevet in software :: exemplu

http://www.freepatentsonline.com/8515829.html


Flux de numerar 
cumulat

Dezvoltare produs nou/versiune noua

Lansare versiune

noua produs

Prag 

rentabilitate

PRI

RRI

VNA, RIRFTimp rulare afacere bazata pe produsul X (T)

“Exit” investitori de risc

Recuperare 

investitie initiala€ 2M

€ 10M

Luni
16

Dezvoltare Lansare

22

Crestere

31 55 67

Maturitate Declin
300

200

-50

-150

… exemplu orientativ al ciclului de viata in cazul produsului software X

VNA?

Valoarea brevetului … trebuie sa urmeze valoarea

produsului care incorporeaza brevetul [pe ciclu de viata]



Timp

Venituri

Dezvoltare Introducere Crestere Maturitate Declin

Valoarea de piata a 

brevetului

Timp

Venituri

Profit

valoare

Valoarea brevetului … difera de-a lungul ciclului de viata al 

produsului care incorporeaza brevetul



Prag de 

rentabilitate

Costul productiei, vanzarilor, imbunatatirii produsului, 

reproiectarii produsului, garantii, promovare

Momentul 

lansarii

Dezvoltare

R1 = ?

R2 = ?

R3 = ?

R4 = ?

R5 = ?

Metode de stabilire a  ratei redeventelor?

Timp

Rx = ?

Profit

Pierdere

Venituri din vanzari

Flux de 

numerar

Flux de 

numerar

negativ

V
a
n

za
ri

, 
co

st
u

ri
, 
fl

u
x 

d
e
 n

u
m

e
ra

r

Introducere Crestere Maturitate Declin

Ciclul de viata al produsului, fluxul de numerar si rata 

redeventelor



Vanzari (necumulate)

Timp

Cum evaluam brevetul A de-a lungul ciclului de viata al produsului?

Zona 1 … ?

Zona 2 … ?

Zona 3 … ?

Zona 4 … ?

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4

Produsul este reinventat prin brevetul D

Produsul este competitiv prin brevetul B si brevetul C

Produsul este competitiv prin brevetul A

Ciclul de viata al produsului versus ciclul de viata al 

brevetului



Vanzari (necumulate)

Timp

• Licentiatul plateste licentiatorului redevente din vanzarile nete pentru brevetul A

• Brevetul B si brevetul C trebuie integrate in produs la un moment dat pentru a 

mentine competitivitatea acestuia => trebuie renegociata redeventa pentru

brevetul A (ex. reducere cu 50% pentru redeventele viitoare)

Stivuirea redeventelor



Timp

RA = 8%; RS = 50% 

RB = 5%; RC = 4%; RS = 50%

RA(B,C) = 8% - [0.5  (0.5  5% + 0.5  4%)] = 8% - 0.25  9% = 5.75%

RB(C) = 5% - (0.5  4%) = 3%

RC(B) = 4% - (0.5  5%) = 1.5%

Zona 1 RA = 8% din vanzarile nete

Zona 2 RA = 5.75%; RB = 3%; RC = 1.5%   = 10.25% din vanzarile nete

Vanzari (necumulate)

Exemplu stivuire redevente



Se anunta

lansarea

versiunii 2

Se lanseaza

versiunea 2

Se anunta

lansarea

versiunii 3

Ciclul de viata versiunea 2

Scadere vanzari 

versiune 1

Crestere vanzari 

versiune 2

Timp

Versiunea 2 Versiunea 3Versiunea 1

Brevet A

Brevet B Brevet C

Licentiatorul “A” este pasiv la 

strategia de produs si la strategia de 

marketing a licentiatului! 

Licentiatorul “A” NU poate impune 

elemente de compensare! 

Licentiatorul “A” poate deveni activ 

doar prin upgradarea inventiei “A”!

Efectele versionarii produselor asupra redeventelor



Valoare perceputa

Pret competitiv = Pret optim

Valoarea perceputa 

minim acceptata

Costuri de 

productie

Alte costuri pentru 

a vinde produsul

Taxe

Profit net

Unitati vandute

?

Pret

Curba pretului competitiv 

in raport cu valoarea 

perceputa

Curba cererii 

la valoarea 

perceputa

Curba

profitului la 

valoarea curenta 

perceputa
Nu se justifica rate ale redeventelor dincolo

de nivelul care afecteaza pretul competitiv

Competitivitatea nu este data doar de 

inventie, ci si de proiectare, executie, 

promovare, vanzari, etc.

Redeventa se negociaza ca pondere egala

intre X% din pretul net optim, Y% din profitul

net minim planificat, Z% din profitul net 

efectiv si W% din pretul net efectiv

Profit

Valoarea curenta 

perceputa

Pret optim la 

valoarea curenta 

perceputa

Pret limita la 

valoarea 

curenta 

perceputa

Pret maxim [pragul critic 

psihologic] la valoarea 

curenta perceputa

Unitati vandute

Rata echitabila a redeventelor in raport cu competitivitatea

produselor



Longevitatea tehnologiei

Ciclul de viata al produsului asociat cu activul intangibil (cu brevetul)

Marimea pietei acaparate – depinde de sector, cerere, competitie

Abilitatea de adaptare la schimbarile din piata

Nivelul investitiei

Factorul X

http://jokideo.com

Factorii care influenteaza viata utila a unui brevet



Pentru a putea comercializa un brevet de inventie la adevarata lui valoare trebuie sa intelegi

afacerea asociata produsului care incorporeaza brevetul

Sansele de a valorifica un brevet de inventie prin licentiere depind in primul rand de capacitatea

licentiatorului de a-l ajuta pe licentiatul potential sa-si estimeze valoarea afacerii rezultata din 

aplicarea brevetului

Sansele de a valorifica un brevet de inventie prin licentiere depind si de capacitatea de inovare a 

licentiatului potential si de masura in care licentiatorul il poate sustine in procesul de transfer al 

tehnologiei :: a se vedea modelul Lean Agile Technology Transfer (LATT :: © Brad, S.)

Cateva observatii ….



Modelul LATT … nevoia de imbinare a inventiei cu inovatia

competitiva pentru a reusi in piete incerte



… cu multumiri www.gandul.ro

Valoarea brevetului este data de piata, nu de 

performantele intrinseci ale inventiei



Nu orice inventie (indiferent cat este de spectaculoasa) asociata 
unui produs, proces sau tehnologie si/sau know-how din C&D are 
potential si/sau piata suficienta pentru a pune bazele unei afaceri 
inovatoare de sine statatoare pe termen mediu sau lung !

Uneori este nevoie de integrarea mai multor inventii, know-how si 
inovatii pentru a conduce la o afacere viabila !

… iar unele inventii au nevoie de inovatii majore de sistem pentru a 
fi puse in practica

De regula, o minoritate din totalul inventiilor conduc la afaceri 
inovatoare de sine statatoare

De retinut!



Bugetarea promovarii brevetelor pentru vanzare



Cum procedam in cazul in care inventia nu se regaseste intr-un 

produs comerciabil, aceasta avand ca si scop o utilizare 

interna (ex. o tehnologie de productie)?

Raspuns: Se determina economiile anuale nete E ca urmare a 

implementarii inventiei, dupa care se aplica E in locul lui V.

Economiile anuale nete E rezulta ca diferenta intre economiile 

anuale efective F si costurile operationale C cu utilizarea 

tehnologiei bazate pe inventie. Economiile anuale efective F se 

pot regasi in cresteri ale productivitatii, cresteri ale calitatii, 

reduceri ale costurilor cu forta de munca, reduceri ale 

costurilor de productie, renuntarea la unele investitii si servicii.

Cazul inventiilor cu utilizare interna



Pasi premergatori negocierii unei inventii inca

nebrevetate



Evaluarea proprietatii intelectuale



1. Metoda “X%” din vanzarile nete [0,5-10%, in functie de gradul de inventivitate si marimea

pietei]

2. Metoda “Y%” din profitul net [ex. 25%] [cazul cresterii profitului; cazul reducerii costurilor de 

productie; pe baza calcularii VNA in medii volatile si analiza optiunilor reale]

3. Metoda factorilor de influenta si analizei senzitive [INFA] © Brad, S.

4. Metoda indicatorilor bibliometrici © Zagos, A. & Brad, S.

5. Metoda evaluarii avantajului competitiv [CAV]

6. Metoda analizei valorii corelate [CVA] © Brad, S.

7. Metoda IPScore

8. Analiza in raport cu ingineria valorii produselor

9. Stabilirea pretului optim si a curbei valoare perceputa-pret

Pentru evaluarea brevetelor trebuie aplicate cat mai multe metode, iar negocierea valorii se face 

in raport cu o medie a rezultatelor furnizate de fiecare metoda

Metode utilizate in evaluarea brevetelor



Stabilirea redeventei R ca % din V pentru o solutie tehnica

cu aport inventiv ridicat

Dimensiune 

piata

Nivel profitabilitate

MAREMICA

SCAZUT

RIDICAT 3-5%7-10%

4-6% 2-3%

Metoda empirica X% din venitul net V [1/6]



Stabilirea redeventei R ca % din V pentru o solutie tehnica

cu aport inventiv redus

Dimensiune 

piata

Nivel profitabilitate

MAREMICA

SCAZUT

RIDICAT 1-3%3-5%

1-2% 0.5-1%

Metoda empirica X% din venitul net V [2/6]



Exercitiu

Produs: unitate rapid reconfigurabila de control proces

(produs bazat pe o inventie cesionata)

Pret competitiv net de vanzare: 2.000 €

Bucati vandute anual (estimat O-M-P): 2.000 unitati/an

Rata estimata a profitului: 10%

Intrebarea 1: Unde putem incadra inventia (aport inventiv

ridicat sau redus)?

Intrebarea 2: In ce cadran ne pozitionam?

Intrebarea 3: Care este valoarea maxima a lui R ce poate fi

negociata?

Raspuns: aport inventiv ridicat; piata medie spre mica; profit 

mediu; Rmax=3%

Metoda empirica X% din venitul net V [3/6]



Exercitiu

Produs: profile pentru ferestre termopan (produs bazat

pe o inventie cesionata – forma sectiunii transversale)

Pret competitiv net de vanzare: 2 €/ml

Bucati vandute anual (estimat O-M-P): 1.000.000 ml/an

Rata estimata a profitului: 30%

Intrebarea 1: Unde putem incadra inventia (aport

inventiv ridicat sau redus)?

Intrebarea 2: In ce cadran ne pozitionam?

Intrebarea 3: Care este valoarea maxima a lui R ce

poate fi negociata?

Raspuns: aport inventiv redus; piata mica; profit ridicat; 

Rmax=3%

Metoda empirica X% din venitul net V [4/6]



Exercitiu

Produs: algoritm recunoastere scris de mana (produs bazat pe o 

inventie cesionata)

Pret competitiv net de vanzare software recunoastere scris: 50 €

Licente vandute anual (estimat O-M-P): 5.000 licente/an (I); 

300.000 licente/an (II)

Rata estimata a profitului: 40%

Intrebarea 1: Unde putem incadra inventia (aport inventiv

ridicat sau redus)?

Intrebarea 2: In ce cadran ne pozitionam?

Intrebarea 3: Care este valoarea maxima a lui R ce poate fi

negociata?

Raspuns: aport inventiv ridicat; piata mica (I) / medie-mare (II); 

profit ridicat; Rmax=7% (I) / Rmax= (0,8 x 4)% (II) 

Metoda empirica X% din venitul net V [5/6]



Cine si cum stabileste nivelul aportului inventiv?

Cine si cum estimeaza rata profitului?

Cine si cum estimeaza marimea pietei? 

Cum tratam zonele de granita dintre cele patru cadrane?

Care este orizontul de timp T pentru care se negociaza R?

R (ca %) este constant in timp sau variabil? Daca R (ca %) este variabil in 

timp, dupa ce lege variaza? (valoarea de piata a brevetului difera in timp)

Costul mentinerii brevetului se regaseste in negocierea redeventei sau

licentei? 

Cat costa studiile de estimare si cine le suporta?

Metoda empirica X% din venitul net V [6/6]



Clarificari [1/2]

Cifra de afaceri –

TVA =

Venit net din vanzari

Venit net din vanzari –

Costuri de productie = 

Venit brut

Venit brut –

Costuri cu C&D asociate –

Costuri cu marketing-ul asociate –

Costuri administrative asociate –

Costuri generale indirecte asociate –

Costuri cu vanzarea si distributia asociate = 

Profit (operational / din vanzari) 



Clarificari [2/2]

Brevet de inventie  se justifica pentru acele elemente de cunoastere ale C&D 

care pot fi valorificate rapid in plan comercial

Trebuie ca:

𝑉𝑁𝐴 𝐷𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑡𝑎𝑟 𝑏𝑟𝑒𝑣𝑒𝑡 =  

𝑖=1

𝑇

(𝑉𝑖 − 𝐶𝐵𝑖 − 𝑅𝑖 − 𝐶𝑖) ∙  

𝑘=1

𝑖
1

1 + 𝑟𝑘
− 𝐶𝐵0 > 0

𝑉𝑁𝐴 𝐵𝑟𝑒𝑣𝑒𝑡 𝑛𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡 =  

𝑖=1

𝑇

(−𝐶𝐵𝑖) ∙  

𝑘=1

𝑖
1

1 + 𝑟𝑘
− 𝐼𝐵0 < 0

Efect brevet nevalorificat:

Redeventa in anul i

Costurile cu mentinerea brevetului in anul i

Costul achizitiei brevetului

Rata de actualizare in anul k

Venituri nete din exploatare in anul i

Costuri de exploatare in anul i

Investitia in brevetare inventie



Metoda empirica X% din venitul net V :: exemplul 1

Mii € An 1 An 2 An 3 An 4 An 5

Vanzari estimate produs A 650,000 520,000 430,000 250,000 140,000

Vanzari estimate produs B 45,000 68,000 93,000 130,000 170,000

Vanzari estimate produs C 120,000 100,000 130,000 95,000 120,000

Total vanzari nete 815,000 688,000 653,000 475,000 430,000

Rata redeventei (1.5%) 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

Economii cu redeventele 12,225 10,320 9,795 7,125 6,450

Taxe pe venit (16%) 1,956 1,651 1,567 1,140 1,032

Economii nete cu 
redeventele

10,269 8,669 8,228 5,985 5,418

Factorul valorii actuale la 
20.6% rata de actualizare

0.9016 0.7551 0.6261 0.5191 0.4305

Valoarea neta actuala a 
economiilor cu 
redeventele (PV)

9,259 6,546 5,152 3,107 2,332

Profit net total (TNP) = Σ PV = 26,396

Timpul de viata al taxelor (LT) = 15 ani

Taxe (TA) = 16%

Factorul de amortizare (AF) = 12% @ 15 ani = 15 / 12 = 1.25

Valoarea actuala corectata a economiilor cu redeventele (RV) = (26,396  15) / (15 – 1.25  0.16) = 26,753

RV = (TNP  LT) / [LT – (AF  TA)] = 26,753



Metoda empirica X% din venitul net V :: exemplul 2

 10,000 € An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9

Vanzari nete estimate 1,000 3,000 7,000 8,000 9,000 7,000 5,000 3,000 2,000

Rata redeventei (2%) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

Castiguri cu redeventele 20 60 140 160 180 140 100 60 40

Taxe pe venit (16%)

Flux de numerar dupa taxe 3.2 9.6 22.4 25.6 28.8 22.4 16.0 9.6 6.4

Rata de actualizare (10%)

Factor de actualizare [1/(1+0.1)y] y= 1 … 9 0.95 0.87 0.79 0.72 0.65 0.59 0.54 0.49 0.44

Flux de numerar actualizat dupa taxe 3.04 8.35 17.70 18.43 18.72 13.22 8.64 4.71 2.82

Valoarea neta actualizata pentru redevente 95.63

Factor de amortizare 12%

Valoarea actuala corectata pentru redevente (95.63  9) / [9 – 0.16  (9/12)] = 96.92



Metoda empirica Y% din profitul net (Y=25) :: exemplul 1

Fara brevet Cu brevet

Vanzari nete (venituri) 100 120

Costuri cu vanzarea 40 40

Margini brute 60 [100 - 40] 80 [120 - 40]

Costuri operationale 30 30

Venit operational 30 [60 - 30] 50 [80 – 30]

Profit net 30  (1- 0.16) 50  0.84

(50  25%) / 120 = 10.4% ( 0.84) = 8.7% rata redeventei

0.84 = 1- taxa pe profit [%]/100

16% = taxa pe profit



Metoda empirica Y% din profitul net (Y=25) :: exemplul 2

Fara brevet Cu brevet

Vanzari nete (venituri) 100 100

Costuri cu vanzarea 40 25

Margini brute 60 [100-40] 75 [100-25]

Costuri operationale 30 30

Venit operational 30 [60-30] 45 [75-30]

Profit net 30  0.84 45  0.84

(45  25%) / 100 = 11.25% ( 0.84) = 9.66% rata redeventei

0.84 = 1- taxa pe profit [%]/100

16% = taxa pe profit

Consultati si:

http://www.royaltyrange.com

http://www.royaltyrange.com/?gclid=CMKjoIjax74CFdMftAodFwQA3A


Metoda empirica Y% din profitul net (Y=25) :: exemplul 3

Un sistem hard-soft pentru verificare masini second hand, denumit SWAutoTM [tehnologie brevetata]

Perioada valabilitate brevet: 10 ani [2014-2023] 

Piata tinta: vanzatori de masini second hand

Utilizatori finali: persoane care cumpara masini second hand

 1,000,000 € 2014 2015 2016… 2023

Marime piata A 100 120 160… 300

Portiune din piata relevanta pentru masinile second hand 40% B=A  0.4 40 48 64… 120

Portiune din piata relevanta pentru utilizarea sistemului de verificare la masini 70% C=B  0.7 28 34 45… 84

Cota de piata interesata de a achizitiona un sistem de verificare la masini D=% of C 70% 60% 50%... 30%

Cota de piata care ar putea fi atrasa de sistemul SWAutoTM noutatea E 70% 71% 73%... 80%

Diferenta in cota de piata ca urmare a sistmului SWAutoTM F=E-D 0% 11% 23%... 50%

Valoarea de piata a tehnologiei SWAutoTM G=F  C 0.00 3.74 10.35… 42.00

Venitul operational atribuit sistemului SWAutoTM 70% H=G  0.7 0.00 2.62 7.25… 29.40

VNA atribuita sistemului SWAutoTM (considerand si factorul de actualizare DF,

etc.)
ΣH ex. 80

VNA pentru redevente (regula 25%) 25% 20

Valoarea ajustata cu riscul de piata (ex. 50% rata de corectie) 50% 10



© S. Brad

Metoda empirica INFA :: factorii de influenta [1/3]

Aij

0 – nu

1 – slab

3 – mediu

9 – puternic

Factor 1 Factor 2 *** Factor k *** Factor n

Factor 1 A12 *** A1k *** A1n

Factor 2 A21 *** A2k *** A2n

*** *** *** *** *** ***

Factor k Ak1 Ak2 *** *** Akn

*** *** *** *** *** ***

Factor n An1 An2 *** Ank ***

Suma (Si) S1 S2 *** Sk *** Sn

Impact (Ti)

(Si  100) / Σ(Si)
T1 T2 *** Tk *** Tn

Criticalitate (Ci)

1… 10
C1 C2 *** Ck *** Cn

Greutate (Wi)

Ti  Ci

W1 W2 *** Wk *** Wn



Metoda empirica INFA :: factorii de influenta [2/3]

p:

1 – slab

3 – mediu

9 – ridicat

Greutate

Wi

Pesimist Moderat Optimist

nivel p nivel p nivel p

Factor 1 W1 p1p p1m p1o

Factor 2 W2 p2p p2m p2o

*** ***

Factor k Wk pkp pnm pko

*** ***

Factor n Wn pnp pnm pko

Valoare V(p, m, o) = Σ Wipi (p, m, o) Vp Vm Vo

Probabilitate x [%] y [%] z [%]

x = (100  Vp) / (Vp+Vm+Vo) 

y = (100  Vm) / (Vp+Vm+Vo) 

z = (100  Vp) / (Vp+Vm+Vo) pkp + pkm + pko = 13; k = 1, …, n



Scenariul pesimist (x%): rata profitului pp; volumul vanzarilor vp

Scenariul moderat (y%): rata profitului pm; volumul vanzarilor vm

Scenariul optimist (z%): rata profitului po; volumul vanzarilor vo

Pentru fiecare scenariu se negociaza redeventa: Rp, Rm, Ro

Orientativ:

Aport inventiv redus: Rp=0,5%, Rm=2,75%, Ro=5,0% 

Aport inventiv ridicat: Rp=2,0%, Rm=6,0%, Ro=10,0% 

Redeventa contractata: R = 1/100 [xRp + yRm + zRo]; x+y+z=100

Metoda empirica INFA :: factorii de influenta [3/3]



Metoda empirica a indicatorilor bibliometrici

Impactul in piata [Mi] = f (marimea familiei de brevete)

Impactul tehnologic [Ti] = f (citari)

Minew = numar & calitatea tarilor aplicante in familia de brevete

CIf = f (numar total de citari & rata citarilor per an & viata ramasa a brevetului)

CIb = f (cantitatea de brevete citate & rata citarilor in tarile desemnate & rata citarilor clasei (principale) IPC)

Tinew = CIf + CIb

Metoda utila pentru a evalua brevetele proprii, chiar si acelea care nu sunt inca incluse intr-un produs

© A. Zagos & S. Brad



Supliment



*: © T. Hagelin [metoda brevetata in SUA]

Brevet Efect

Parametru tehnic A

Parametru tehnic B 

Parametru tehnic C

Parametru

tehnic A

vAs

vAb

Parametru

tehnic B

vBs

vBb

Parametru

tehnic C

vCs

vCb

… posibil si pretul

Produs (brevet)

Substitut (referinta jos)

vAb superior vAs s.a.m.d.

Metoda cantitativa CAV :: valoare avantaj competitiv [1/]



Metrici Avantaj competitiv baza

Metrica A a a=|(vAs-vAb)/vAs|; a<1

Metrica B b b=|(vBs-vBb)/vBs|; b<1

Metrica C c c=|(vCs-vCb)/vCs|; c<1

Total 1 = a+b+c

Metrici Avantaj competitiv

relativ

Metrica A ar a/1

Metrica B br b/1

Metrica C cr c/1

Total 2 = ar + br + cr =1

Metoda cantitativa CAV :: valoare avantaj competitiv [2/]



Brevet Avantaj competitiv baza

Brevet A a a=|(vAs-vAb)/vAs|; a<1

Brevet B b b=|(vBs-vBb)/vBs|; b<1

Brevet C c c=|(vCs-vCb)/vCs|; c<1

Total 1 = a+b+c

Brevet Avantaj competitiv

relativ

Brevet A ar a/1

Brevet B br b/1

Brevet C cr c/1

Total 2 = ar + br + cr =1

… alte situatii posibile

Metoda cantitativa CAV :: valoare avantaj competitiv [3/9]



Valoarea neta actualizata pentru afacerea asociata produsului

Valoarea netă actualizată reprezintă măsura valorii adăugate în 
firmă pentru orizontul de timp T. 

Pentru ca investiţia să fie acceptabilă, trebuie ca VNA > 0 (cu cât 
mai mare, cu atât mai bine).

VNA reprezintă valoarea actuală a investiţiei iniţiale necesară 
pentru a genera fluxul de numerar prognozat, luând în calcul 
rata de actualizare.

Metoda cantitativa CAV :: valoare avantaj competitiv [4/9]



Clase de active

Active tangibile (echipamente, cladiri, teren, capital de lucru)

Active intangibile tip C [cunostinte] (expertiza resursa
umana, relatii, retele cu furnizorii si cu piata, expertiza
management)

Active intangibile tip PI [proprietate intelectuala] (brevete
de utilitate, brand, marci inregistrate, brevete pentru metode
de management)

… care este contributia fiecarui activ in VNA?

Metoda cantitativa CAV :: valoare avantaj competitiv [5/9]



Cod Capitol Valoare [exemplu mil. lei]

VCP Valoarea de capitalizare a pietei (valoarea de piata a firmei) 800

VNAT Valoarea neta a activelor tangibile 150

PAT Procent active tangibile (VNAT/VCP) 18,75%

TI Total active intagibile (tip  C + tip PI) (100%-PAT) 81,25%

CVAG Cheltuieli cu vanzarile, administrative si generale asociate produsului 20

CBP CVAG – Cheltuieli de promovare – Cheltuieli de inovare in procesele de afaceri 16

CD Cercetare & Dezvoltare 8

B Cheltuieli cu achizitia brevetului B

PAIC Procent active intangibile tip C [(CBP/(CBP+CD+B)) x TI]

PAIPI Procent active intangibile tip PI [((CD+B)/(CBP+CD+B))) x TI]

CM Cheltuieli de promovare 3

CIPA Cheltuieli de inovare in procesele de afaceri 1

PPIT Procent proprietate intelectuala tehnica [(CD+B)/((CD+B+CM+CIPA) x 

PAIPI)]

VPI Valoare proprietate intelectuala tehnica PPIT x VNA

Metoda cantitativa CAV :: valoare avantaj competitiv [6/9]



Brevet A: ar din VPI (VA = ar  VPI) 

Presupunem spre exemplificare: VNA = 10 mil. lei; ar= 0,40

B=0,0995 lei  0,1 mil. lei

Metoda cantitativa CAV :: valoare avantaj competitiv [7/9]



Se estimeaza un factor de risc fR (aparitia unor brevete

“similare” la concurenta; posibile actiuni in judecata; idei

similare deja publicate in articole stiintifice inaintea

inregistrarii cererii de brevet despre care nu exista inca

informatii etc.)

Exemplu: fR = farticole + f”copiere/adaptare” + factiuni judecata= 

5%+20%+1% = 26%

Bfinal = B  (1 – fR) = 100.000  (1 – 0,26) = 74.000 lei

Metoda cantitativa CAV :: valoare avantaj competitiv [8/9]



Se determina modul de distributie a redeventelor de-a lungul

perioadei de timp T (ex. ani)

Varianta 1 – plata pe loc (valoarea actualizata): 74.000 lei

Varianta 2 – plata la final de an, pe parcursul celor T ani

Exemplu: rata de actualizare anuala acoperitoare ra=20%; 

orizontul de timp T=5 ani (74.000/5=14.800) 

An 1: 14.800  1,2=17.760 lei; An 2: 14.800  1,22=21.320 lei; An 

3: 14.800  1,23=25.574 lei; An 4: 30.689 lei; An 5: 36.827 lei 

(plata drepturilor de PI pentru a echilibra valoarea actualizata: 

132.170 lei)

Metoda cantitativa CAV :: valoare avantaj competitiv [9/9]



© S. Brad

Modul

brevet

Cerinte

competitivitate

Metrici tehnice sistem

proces-produs-serviciu

Module ale sistemului

proces-produs-serviciu

Rb

R=Rb  (1-fR); fR<1

sau

R =act(VNA, Rb, fR)

Metoda cantitativa CVA :: valoarea corelata



Pregatire pentru examen



Rezumat

• Proprietatea intelectuala este parte a activelor intangibile ale firmei

• Proprietatea intelectuala include drepturile de autor si proprietatea industriala

• Companiile orientate pe inovare trebuie sa isi puna la punct un sistem de management a proprietatii

intelectuale si o strategie pentru crearea si valorificarea proprietatii intelectuale

• Protectia proprietatii intelectuale costa si in plus nu garanteaza exclusivitatea utilizarii – in schimb

garanteaza dreptul de utilizare a ceea ce ai creat [foarte important, desi paradoxal]

• In epoca actuala, inovatiile se intampla foarte mult in medii colaborative; de aceea, este nevoie de un

management suplimentar al proprietatii intelectuale pentru a opera in medii colaborative

• Exista diverse modalitati de vanzare a drepturilor de proprietate intelectuala, de la licentiere la cesionare

• O preocupare cheie in cadrul firmei trebuie sa fie aceea de evaluare a valorii de piata a proprietatii

intelectuale; exista mai multe metode de evaluare, insa nici una nu reflecta in totalitate valoarea, de aceea

recomandarea este de aplicare a cat mai multe metode de evaluare si medierea finala a rezultatelor

• Brevetul de inventie nu este inovatie; si nici transferul tehnologic al proprietatii intelectuale nu este inovatie,

ci doar etape in procesul de inovare

• Valoarea de piata a proprietatii intelectuale variaza de-a lungul ciclului de viata, de aceea evaluarile trebuie

facute periodic pentru actualizarea valorii

• Un brevet de inventie arareori conduce de sine statator la un produs inovativ; de regula, un produs inovativ

incorporeaza mai multe brevete de inventie, uneori de ordinal zecilor sau sutelor

• Exista produse inovative care nu includ brevete de inventie



Exercitii individuale

• Descrieti practica proprietatii intelectuale in firma unde sunteti angajat si evidentiati punctele vulnerabile.

• Elaborati o lista cu elementele care definesc activele intangibile ale firmei unde sunteti angajat.

• Elaborati o lista cu elementele care definesc activele intelectuale ale firmei unde sunteti angajat.

• Studiati link-ul: https://www.macworld.co.uk/feature/apple/apple-patents-round-up-clues-future-iphones-

ipads-macs-watch-future-tech-2016-3468138/ si link-ul: https://www.businessinsider.com/coolest-apple-

patents-from-the-past-year-2016-6 si trageti concluzii privind managementul proprietatii intelectuale la 

Apple.

• Studiati link-ul: https://www.wired.co.uk/article/apple-samsung-iphone-patents si trageti concluzii.

• Cititi articolul despre IRUM Reghin https://www.zf.ro/companii/producatorul-de-tractoare-irum-

inaugureaza-vineri-la-reghin-un-centru-de-cercetare-pentru-utilaje-agricole-si-forestiere-14705011 si

trageti concluzii.

• Cititi articolul despre AllView Brasov https://www.mobilissimo.ro/stiri-telefoane/allview-va-face-schimb-de-

brevete-cu-lg-si-samsung-pe-gratis-brasovenii-fac-parte-din-pax-o-noua-alianta-google-de-licentiere-

reciproca si trageti concluzii.

• Cititi articolul https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/it-c/cea-mai-recenta-decizie-in-razboiul-brevetelor-

samsung-trebuie-sa-plateasca-540-milioane-de-dolari-catre-apple-18130666 si articolul

https://www.gadget-talk.ro/2015/08/18/cel-mai-important-brevet-de-inventie-al-apple-fost-invalidat/ si

trageti concluzii.

• Cititi articolul despre Farmec Cluj https://ziuadecj.realitatea.net/eveniment/--8177.html si trageti concluzii.

https://www.macworld.co.uk/feature/apple/apple-patents-round-up-clues-future-iphones-ipads-macs-watch-future-tech-2016-3468138/
https://www.businessinsider.com/coolest-apple-patents-from-the-past-year-2016-6
https://www.wired.co.uk/article/apple-samsung-iphone-patents
https://www.zf.ro/companii/producatorul-de-tractoare-irum-inaugureaza-vineri-la-reghin-un-centru-de-cercetare-pentru-utilaje-agricole-si-forestiere-14705011
https://www.mobilissimo.ro/stiri-telefoane/allview-va-face-schimb-de-brevete-cu-lg-si-samsung-pe-gratis-brasovenii-fac-parte-din-pax-o-noua-alianta-google-de-licentiere-reciproca
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/it-c/cea-mai-recenta-decizie-in-razboiul-brevetelor-samsung-trebuie-sa-plateasca-540-milioane-de-dolari-catre-apple-18130666
https://www.gadget-talk.ro/2015/08/18/cel-mai-important-brevet-de-inventie-al-apple-fost-invalidat/
https://ziuadecj.realitatea.net/eveniment/--8177.html
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Sfarsitul sedintei 9

Prezentul material este realizat in cadrul SC Vplus SRL fiind considerat activ intangibil al acestei firme. Prezentul

material poate fi utilizat de catre participantii la cursul “Formare Profesionala Manager Inovare”, din cadrul

proiectului „Bistrița pe harta profesională a Europei” al Camerei de Comert si Industrie Bitrita-Nasaud, strict in

activitatea profesionala proprie. Beneficiarii prezentului material sunt solitar responsabili pentru pastrarea in conditii

de siguranta a materialului pentru prevenirea diseminarii si distribuirii necontrolate sau neintentionate. Sub incidenta

Legii romane a drepturilor de autor nr. 8/1996 in versiunea sa actualizata este interzisa utilizarea acestui material sub

forma tiparita, electronica, film sau alta forma, in limba romana sau tradusa in alta limba, pentru derularea unor

sesiuni de instruire pentru terte persoane fara acordul scris al autorului prezentului material. Sub incidenta Legii

romane a drepturilor de autor nr. 8/1996 in versiunea sa actualizata este interzisa distribuirea acestui material catre

orice terte parti, cu sau fara scop comercial, sub forma tiparita, electronica, film sau alta forma, in limba romana sau

tradusa in alta limba, de catre participantii la cursul “Formare Profesionala Manager Inovare”, din cadrul proiectului

„Bistrița pe harta profesională a Europei”.

© Stelian Brad, toate drepturile rezervate

© SC Vplus SRL



Formare profesionala “Manager Inovare”
Sedinta 10: Standardul CEN TS 16555 : 2013 în managementul

inovării [2 ore]

Stelian Brad

Aceasta lucrare se bazeaza pe idei originale si sinteze ale prof. Stelian Brad. Aceasta lucrare este supusa prevederilor legii drepturilor de autor in asa fel incat sunt exclusive toate

drepturile privind traducerea, tiparirea, reutilizarea ilustratiilor, expunerea, reproducerea pe microfilme sau in orice alta forma si memorarea in baze de date. Preluarea ideilor

originale fara citarea autorului este interzisa. Reproducerea integrala sau partiala a acestui material se poate face doar cu acordul scris al autorului. Toate incalcarile acestor drepturi
vor putea fi condamnate potrivit Legii romane a drepturilor de autor nr. 8 din 14 martie 1996, in versiunea sa actualizata.

Bistrita, pe harta profesionala a Europei ID 117313 
Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 



Regimul de utilizare si distribuire al acestui material

Prezentul material este realizat in cadrul SC Vplus SRL fiind considerat activ intangibil al acestei firme.

Prezentul material poate fi utilizat de catre participantii la cursul “Formare Profesionala Manager Inovare”, din cadrul

proiectului „Bistrița pe harta profesională a Europei” al Camerei de Comert si Industrie Bitrita-Nasaud, strict in activitatea

profesionala proprie. Beneficiarii prezentului material sunt solitar responsabili pentru pastrarea in conditii de siguranta a

materialului pentru prevenirea diseminarii si distribuirii necontrolate sau neintentionate.

Sub incidenta Legii romane a drepturilor de autor nr. 8/1996 in versiunea sa actualizata este interzisa utilizarea acestui

material sub forma tiparita, electronica, film sau alta forma, in limba romana sau tradusa in alta limba, pentru derularea

unor sesiuni de instruire pentru terte persoane fara acordul scris al autorului prezentului material.

Sub incidenta Legii romane a drepturilor de autor nr. 8/1996 in versiunea sa actualizata este interzisa distribuirea acestui

material catre orice terte parti, cu sau fara scop comercial, sub forma tiparita, electronica, film sau alta forma, in limba

romana sau tradusa in alta limba, de catre participantii la cursul “Formare Profesionala Manager Inovare”, din cadrul

proiectului „Bistrița pe harta profesională a Europei”.

© Stelian Brad, toate drepturile rezervate

© SC Vplus SRL



Inainte de a incepe

Mod silentios



Obiective

sedinta 10

• Sa intelegem filosofia managementului inovarii din perspectiva

standardului CEN TS 16555 : 2013

• Sa intelegem cerintele referitoare la un sistem de management al 

inovarii din perspectiva CEN TS 16555-1 : 2013

• Sa intelegem detaliile referitoare la anumite componente ale unui

sistem de management al inovarii conform cu standardul CEN TS 

16555-1 : 2013



Introducere



Definitii conform CEN TS 16555 : 2013

inovatia

implementarea unui sistem nou sau semnificativ imbunatatit, unde prin sistem se intelege produs (bun sau

serviciu), sau proces, metoda de marketing, metoda de organizare in practica de afaceri, organizarea locului

de munca sau organizarea relatiilor externe

sistemul de management al inovarii (SMIn)

set de elemente interrelationate sau care interactioneaza a unei organizatii pentru a stabili politicile de

inovare si obiectivele aferente, la fel ca si procesele necesare pentru a atinge obiectivele in cauza



Partile standardului CEN TS 16555 : 2013

Contine 7 parti

- Partea 1: Sistemul de management al inovarii (2013)

- Partea 2: Managementul inteligentei strategice (2014)

- Partea 3: Gandirea orientata pe inovare (2014)

- Partea 4: Managementul proprietatii intelectuale (2014)

- Partea 5: Managementul colaborarii (2014)

- Partea 6: Managementul creativitatii (2014)

- Partea 7: Evaluarea managementului inovarii (2015)



Specificatiile tehnice pentru sistemul de management

al inovarii conform CEN TS 16555-1 : 2013

1 = managementul ideilor

2 = dezvoltarea proiectelor

3 = protectie si exploatare

4 = introducerea pe piata

A = managementul inteligentei strategice

B = gandirea orientata pe inovare

C = managementul proprietatii intelectuale

D = managementul colaborarii

E = managementul creativitatii



Componentele CEN TS 16555-1 : 2013



Abordarea fiecarui pas in proiectarea si aplicarea SMIn



Contextul organizatiei



Contextul organizatiei :: intelegerea nevoilor si

asteptarilor partilor interesate

Determinarea

partilor

interesate

Parteneri Furnizori
Externi

Distribuitori
Organizatii

de cercetare
Clienti Utilizatori

Autoritati

publice

Interni
Angajati

Conducerea

executiva

Directori de 

departamente
Actionari

Identificare nevoi, cerinte si asteptari explicite, implicite, nearticulate, neconstientizate

Implicate si consultate

Implicate si consultate

nevoie = trebuinta, necesitate, chestiune a cărei rezolvare are caracter urgent, presant

cerinta = enunț a ceea ce trebuie să fie (aflat sau) efectuat

asteptare = atingerea unui rezultat dorit in raport cu fiecare cerinta exprimata sau implicita

Inteligenta strategica (en. strategic intelligence) si gandirea orientata pe inovare (en. innovation thinking) sunt

utile pentru acest scop (11.2 si 11.3 in standard)



Contextul organizatiei :: extragerea nevoilor si asteptarilor

neconstientizate si nearticulate ale clientilor si utilizatorilor

Nevoile si cerintele clientilor si utilizatorilor se identifica de regula prin urmarirea pietelor, studii in teren,

chestionarea pietelor etc., dupa o segmentare detaliata prealabila. Instrumente precum VOCT (voice-of-

customer table) sunt utilizate pentru capturarea cerintelor pietelor tinta … de regula pentru produse deja

existente care trebuie imbunatatite

Provocarea majora consta insa in identificarea nevoilor ascunse, care dezvaluie oportunitati pentru inovare

Tehnici pentru identificarea nevoilor ascunse ale pietei:

- abordarea “ job-to-be-done”: focalizarea se face pe colectarea informatiilor aferente rezolvarii unei

probleme, iar mixul produs-serviciu este o rezultanta a solutiei de rezolvare a problemei

- abordarea “go-to-gemba”: focalizarea pe transpunerea in pielea clientului / utilizatorului si explorarea

experientei impreuna cu clientul / utilizatorul

- interviuri in context: colectare opinii ale clientilor / utilizatorilor prin discutarea diverselor scenarii

predefinite de implicare intr-o anumita problema

- analiza repertoriului: investigarea clientilor / utilizatorilor pentru extragerea experientelor acestora cu

diverse produse si servicii



Guvernanta inovarii



Guvernanta inovarii :: viziunea inovarii si dezvoltarea

strategiei pentru inovare

Conducerea

executiva
Viziunea

inovarii

Ce trebuie atins in domeniul inovarii

D
ir

e
ct

ie

P
ro

v
o

ca
re

Inspira, angajeaza, implica

A
m

b
it

ie

T
in

ta

Strategia de 

inovare

Nevoi, 

cerinte, 

asteptari

Capacitate si resurse pentru inovare

Mijloace / Evidentierea proiectelor de inovare de alte activitati zilnice

Tipuri de inovare (ex. produs, proces, marketing, model de afaceri)

Nivelul de noutate (ex. incremental, radical) si / sau disruptia

Politica de RU pentru a sustine inovarea

Politica pe activele intangibile si proprietatea intelectuala

Politica de colaborare si de colectre a ideilor si informatiilor (int., ext.)

Context 

intern

Context 

extern

Documentat

pentru

diseminare la 

toate partile

interesate



Guvernanta inovarii :: angajamentul conducerii

Conducerea

Viziunea, strategia, politicile, obiectivele SMIn

sunt armonizate cu directia strategica a firmei

Cadru concret, bine articulat, comunicat

si diseminat pentru incurajarea inovarii

SMIn este integrat in procesele curente

Dovada ca aloca resurse umane si

financiare suficiente pentru proiectele de 

inovare

Dovada ca comunica permanent prin diverse 

mijloace importanta SMIn si a inovarii

Dovada ca aloca si sustine persoane

pentru a asigura eficacitatea SMIn

Dovada ca verifica periodic daca este atins

impactul planificat si intervine adecvat

Dovada ca promoveaza

imbunatatirea continua a SMIn

Dovada ca implica toti managerii in 

efortul de inovare continua



Guvernanta inovarii :: dezvoltarea culturii pentru inovare

Conducerea

Instrumente, metode si cadru

prin care angajatii si comunice

idei in mod natural, deschis, 

oricand, de oriunde, oricum

In fisa postului timp si in regulament rasplata pentru generarea de idei noi

si viabile, pe baza unui model elaborat (nu generam idei de dragul ideilor)

Cadru si cerinte clare pentru munca

colaborativa in generarea ideilor si

solutiilor intre angajati si impreuna cu 

parti externe

Cadru si metode de abordare inventiva

a conflictelor, ca sursa de inovare

Cadru si metode pentru

abordarea inovarii cu luarea

in calcul a posibilitatii

esecurilor, cu actiuni de 

prevenire a esecurilor pe cat 

posibil si documentarea

pentru a invata din esecuri



Guvernanta inovarii :: rol, responsabilitate, autoritate

Conducerea

Manager 

inovare

Manageri

proiecte de 

inovare

Experti

inovare

Echipe

inovare

Fise de 

misiune

Fise de 

misiune

Fise de 

misiune

Fise de 

misiune

Fisa de 

post

Angajati

organizatie

Fise de 

misiune



Planificarea pentru succesul inovarii



Planificarea pentru succesul inovarii :: riscuri si oportunitati

SMIn

Nevoi, 

cerinte, 

asteptari

Context 

intern

Context 

extern

Viziune

inovare

Strategie

inovare

Metode de analiza riscuri si incertitudini in raport cu 

fiecare input

Metode de analiza oportunitati in raport cu fiecare

input

Lista

riscuri

Lista

oportunitati

Plan preventie

si minimizare

efecte

Plan selectie si

valorificare

Metode

Metode

Eficacitate

Eficacitate

Imbunatatire

continua

Proiecte

inovare

Activitati

inovare



Monitorizare KPI, eficacitate

Planificarea pentru succesul inovarii :: operationalizare

Viziune

inovare S.M.A.R.T. KPI

Strategie

inovare S.M.A.R.T. KPI

Departament A

Departament B

Departament N

S.M.A.R.T. KPI

S.M.A.R.T. KPI

S.M.A.R.T. KPI

Proiecte Resurse Responsabilitati TermeneMetode

Proiecte Resurse Responsabilitati TermeneMetode

Proiecte Resurse Responsabilitati TermeneMetode

Bucle cu fiecare factor suport al inovarii

SMIn
S.M.A.R.T. KPI termen scurt

S.M.A.R.T. KPI termen lung

Procesul de management al inovarii



Factorii suport / motori ai inovarii



Factorii suport / motori ai inovarii :: organizare roluri si

responsabilitati

Responsabilitati pentru proiectele de inovare
Responsabilitati generale pentru

managementul inovarii

- Managementul echipei

- Managementul de proiect

- Utilizarea metodelor si tehnicilor de inovare

- Raportare progres proiect

- Coordonare intre proiectele de inovare

- Raportare la nivelul conducerii despre

progres si rezultate

- Sub-contracte pentru proiecte de inovare

- Planificare proiecte de inovare si echipe

- Managementul responsabilitatilor pe fiecare

proiect de inovare

- Dezvoltarea planului operational annual 

pentru inovare

- Initierea si conducerea proceselor de 

inovare

- Asigurarea managementului eficace si

eficient a inovarii



Factorii suport / motori ai inovarii :: resurse

SMIn

Resurse pentru

proiectarea SMIn

[bani, oameni, timp, 

infrastructura]

Resurse pentru

aplicarea SMIn

[bani, oameni, timp, 

infrastructura]

Resurse pentru

imbunatatirea

continua a SMIn

[bani, oameni, timp, 

infrastructura]

Resurse pentru

mentinerea SMIn

[bani, oameni, timp, 

infrastructura]



Factorii suport / motori ai inovarii :: competente

Stabilire

competente

necesare in 

domeniul

inovarii Aloca

persoane

competente

Pregateste

competentele

necesare Testeaza

persoanele

privind

competentele

Imbunatateste

competentele

Angajeaza

persoane

competente

Schimba

personalul

incompetent 

sau

neadaptabil

Testeaza

persoanele

privind stilul

de gandire

Testeaza

persoanele

privind

profilul intern

Asigura

mentorat



Factorii suport / motori ai inovarii :: constientizare

Inteleg importanta inovarii, viziunii

si strategiei de inovare

Sunt motivati sa aplice viziunea si

strategia de inovare

Sunt constienti de contributia lor

la procesul de inovare

Sunt constienti de necesitatea

asigurarii unui SMIn eficace

CUM?



Factorii suport / motori ai inovarii :: comunicare

SMIn

Parti interesate

Canale de comunicare interna

Ce?

Cand?Cui?

De catre cine?

Canale de comunicare externa



Factorii suport / motori ai inovarii :: documentare informatie

si cunostinte

Daca organizatia are implementat ISO 9001, atunci poate aplica procesele din 

acel sistem pentru crearea, identificarea, diseminarea, stocarea, actualizarea, 

controlul si protejarea documentatiei specifice SMIn

Se recomanda implememtarea integrala a SMIn in format digital

Uitati de formatele invechite din 

practicile legate de ISO 9001 – nu 

trebuie sa avem proceduri, instructiuni

si inregistrari tipizate; totul trebuie

gandit exact cat trebuie, in cea mai

naturala forma, exact unde trebuie



Factorii suport / motori ai inovarii :: resursa umana

abordata strategic

Abordare

strategica in 

raport cu resursa

umana

Alimentarea si sustinerea creativitatii, invatarii si diseminarii cunostintelor

Fisa postului sa permita interactiunea deschisa, variatia muncii si actiunile noi

Sustinerea tolerantei, comunicarii, interactiunii, increderii, diversitatii (360)

Contractele de munca sa indice recompense pentru inovare

Procesele de inovare sa implice toti angajatii

Toti angajatii trebuie sa aiba acces la informatii relevante de la conducere



Exploatare

Acces controlat

Analiza in raport

cu competitia

Evitare violare

drepturi PI

Instruire adecvata PI

Platforme de managemen

Factorii suport / motori ai inovarii :: proprietatea

intelectuala si managementul cunostintelor

Managementul PI
Managementul

cunostintelor



Factorii suport / motori ai inovarii :: colaborarea

Politica pentru colaborarea interna Politica pentru colaborarea externa

Diseminare

provocari

pentru

cautare

suport
Stimulente

pentru a 

incuraja

colaborareaStimulente

pentru

schimbul de 

know-how Stimulente

pentru

interdisci-

plinaritate

Asociere in 

clustere, 

asociatii

profesionale

si retele

Ascultare

activa clienti 

pentru

colectare

idei

Colaborarea

cu 

universitati

Ascultare

activa

furnizori

pentru

colectare

idei



Procesul de management al inovarii

Procesul de inovare

PROCESUL DE MANAGEMENTUL INOVARII



Procesul de management al inovarii :: managementul

ideilor

Generare Captare Evaluare Selectie

Domeniu

Frecventa

Sursele interne si externe

Mijloacele de protectie a ideilor si atribuirea dreptului de 

autor inainte de diseminare

Metoda si criteriile de evaluare si selectie a ideilor

Stocare idei

Reluare

periodica

pentru

oportunitate

dezvoltare



Procesul de management al inovarii :: dezvoltarea

proiectelor de inovare

Pentru fiecare tip de inovare (produs, proces, model de afaceri, oragnizare, marketing) trebuie definita o

metodologie structurata de abordare a proiectului de inovare asociat. Nu exista o restrictie privind metodologia

utilizata si metodele aferente, insa inainte de aplicare, orice metodologie trebuie evaluata din punctul de

vedere al maturitatii si eficacitatii.

Implementarea proiectelor de inovare necesita si definirea metodologiei managementului de proiect si a

instrumentelor aferente. De regula, este necesara aplicare unei metodologii de abordare concurenta /

simultana a mai multor proiecte de inovare. Planificarea proiectelor de inovare in timp implica o analiza

suplimentara a resurselor si riscurilor de a nu implementa un proiect sau altul.

Proiectul de inovare

Metode
Resurse

umane
Buget Infrastructura Termene Corelatii

Obiective Riscuri Parteneri
Tranfer

tehnologic
PI Rezultate



Procesul de management al inovarii :: protectia si

exploatarea rezultatelor

Acorduri de 

confidentialitate
Cod de etica

Documentare si aplicare

rapida pentru protectie

inventii

Strategii de protectie pasiva
Strategii de protectie

preventiva

Educarea pentru adoptie a 

utilizatorilor

Reguli si mijloace de 

protectie interna a 

informatiei si cunostintelor

Testarea cu utilizatori “lead” 

si diseminarea pentru

popularizare

Monitorizare tehnica si

financiara pe ciclu de viata

a proiectului de inovare



Procesul de management al inovarii :: lansarea

[comercializare sau utilizare interna]

Planul de marketing 

(unde este cazul)

Planul de vanzari

(unde este cazul)

Securizare fonduri si

alte resurse pentru

lansare pe piata sau

introducere interna

Planul de PI pentru

pietele tinta (unde

este cazul)

Plan de productie, 

plan de investitii, 

lantul furnizor, relatia

cu clientii, planul de 

suport la clienti, 

“feedback”, instruire

Monitorizare impact 

asupra afacerii pe

ciclu de viata



Procesul de management al inovarii :: evaluarea

performantelor procesului de inovare

Performante financiare

- Rata de crestere a profitului

- Rata de crestere a veniturilor

- Economii la clienti

- Economii in costurile de productie

- Cresteri in marja de functionare

- Rata de recuperare a invetitiei in 

inovare

- ****

Performante non-financiare

- Numarul de idei generate

- Cota de piata

- Eficienta proceselor

- Reputatia

- Impacul in numarul de angajati ca 

urmare a inovarii

- Valoarea activelor intangibile

(brevete, know-how, relatii, capital 

uman)

- Impact ecologic si social (reducere

de noxe, reducere consum de 

energie, calitatea locului de 

munca, reducerea de materiale)



Evaluarea performantei sistemului de management al 

inovarii

Daca firma are implementat si SMC 

conform ISO 9001, atunci auditul

SMIn conform CEN TS 16555 poate

fi parte a procedurii de audit a SMC



Comunicare

la toate

nivelurile

Evaluarea performantei sistemului de management al 

inovarii :: rolul conducerii

Conducerea

Panou de bord

Stadiul progresului de la 

ultimul audit

Schimbari relevante in 

contextul intern si extern

Informatii privind

performanta SMIn

Oportunitati de 

imbunatatire

Audit SMIn

Analiza

Decizii

docu-

men-

tate

Imbunatatiri

asociate cu SMIn

Nevoi de schimbare

SMIn

Alocare resurse

Proiecte noi de 

inovare

***



Imbunatatirea sistemului de management al inovarii



Imbunatatirea sistemului de management al inovarii :: 

proces

Adecvanta Viabilitate Eficacitate

SMIn

Viziune

Strategie

Guvernanta

Obiective

Planificare

Factori

motori

Revizuirea

conducerii
Audit

Rezultate [deviatii]

Actiuni

corective

Actiuni de 

imbunatatire

Abordare “de tip proiect”: buget, 

echipa, roluri, plan, metode, 

termene, alte resurse, cadru de lucru, 

comunicare rezultate, monitorizare

progres, recomandari, implementare

rezultate etc.

Plan de instruire angajati

Plan de comunicare interna (si

externa)



Tehnici de management a inovarii



Surse

finantare

Standarde noi

sau modificate

Schimbari

reglementari

Tehnici de management a inovarii :: managementul

inteligentei strategice

Autoritatea

conducerii
Colectare date

Informatii si

cunostinte

brute

Nevoi piata
Evolutie

clienti

Evolutie

competitori
Constrangeri

Riscuri Oportunitati Piete noi Parteneriate
Prelucrare

Analiza

Productie

cunostinte

D
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e
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n
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Tehnici de management a inovarii :: managementul

inteligentei strategice – fluxul informatiilor

Conducere

Conducere

Colectare informatii

Analiza si interpretarea informatiilor

Rezultate

Recomandari

Difuzie si stocare

Identificare nevoi

Strategie organizatie

Analiza importantei strategice si

prioritatea subiectelor in linie cu 

viziunea organizatiei

Informatii interne si externe

Rezultate pentru analiza

Livrabile valorizate strategic

Actiuni noi de inteligenta strategica

Actiuni complementare

Semnalare pentru monitorizare

Decizii rezultate

Explorare



Tehnici de management a inovarii :: sistemul de 

management al inteligentei strategice



Tehnici de management a inovarii :: gandirea orientata pe

inovare

Toti angajatii sunt implicati

 Echipa interdisciplinara

Metode variate de colectare

structurata

Metode de inovatie

structurata: Mind-

Map, SAVE, Lotus, 

ASIT, 9W, TRIZ, ARIZ, 

CSDT, USIT etc.

Prototipuri iterative

Pilotare



Tehnici de management a inovarii :: managementul

proprietatii intelectuale

Monitorizare legislatie PI nationala si in tarile de interes

Strategie PI ca parte a strategiei de inovare

Instruire in PI si dezvoltare preocupare pentru PI de la conducere la angajati

Delegare persoana responsabila cu PI, cu tot ceea ce implica managementul PI

Instrumente si resurse pentru trasabilitatea proceselor inventive si dovezi pentru

a sti cine este originatorul ideilor si inventiilor

Procese pentru a proteja inovatia si operarea riscurilor legate de PI a tertelor parti

Mitigarea impotriva compromiterii drepturilor de PI in relatie cu partenerii

externi, in special in proiectele colaborative



Tehnici de management a inovarii :: managementul

colaborarii

Identificarea nevoilor si asteptarilor partilor interesate (interne si externe)

Setarea la nivel strategic a nivelului de colaborare, inclusiv cu clarificarea a ceea

ce se doreste ca efecte

“Team building”, fortarea colaborarii in interior, definirea scopului comun, 

suportul intre echipe

Descoperirea din timp a potentialelor obstacole, idei

Considerarea PI in proiectele colaborative, identificarea interna a proprietatii

(ownership)



Tehnici de management a inovarii :: managementul

creativitatii

Introducerea efectiva a cadrului si obligatiei fiecarui angajat de a produce noul

(idei, solutii inovative, propuneri novatoare) 

Generarea de idei novatoare prin diverse canale, de la aplicarea metodelor

structurate de creativitate, la inovatia deschisa si investigarea surselor externe

Documentarea ideilor [viabilitate, moment aplicare, afinitate, stare implementare]

Implicarea conducerii in procesele de creativitate pentru constientizare

oportunitati si riscuri, pentru contributii efective

Considerarea rapida a proprietatii ideilor (ownership)



Supliment



SR 13572:2016 Sistem de management al inovării. Cerinţe



Digitalizarea SMIn :: conditie obligatorie pentru eficacitatea 

si eficienta implementarii [“paperless”]

Platforma recomandata firmelor

software :: Confluence si JIRA

Platforma recomandata firmelor mici si medii din 

zona serviciilor :: Britix24

Platforma recomandata

firmelor mici si medii din zona 

productiei :: RedMine



Pregatire pentru examen



Rezumat

• Standardul CEN TS 16555 este format din 7 parti, prima parte fiind dedicata cerintelor unui sistem de

managementul inovarii, iar ultima parte fiind dedicata cadrului de evaluare a sistemului. Celelalte parti

includ linii directoare pentru proiectarea sistemului de managementul inovarii.

• Standardul CEN TS 16555 priveste managementul inovarii intr-o formula cuprinzatoare, de la nivel strategic

pana la nivel operational. Este considerata si paradigma imbunatatirii continue a sistemului. Este incurajata

integrarea sistemului de managementul inovarii cu celelalte sisteme de management ale organizatiei.

• Un sistem matur de managementul inovarii nu poate fi atins fara ancorarea puternica in contextul

organizatiei.

• Sistemul de managementul inovarii se bazeaza pe o viziune a inovarii si pe construirea unei culturi a inovarii

care sa se ridice la nivelul ambitiei exprimata prin viziune.

• Trebuie facuta distinctia clara intre procesul de management al inovarii si procesul de inovare. Al doilea este

parte a primului.

• Cel mai dificil lucru in implementarea unui sistem de managementul inovarii este selectia si formarea

resursei umane pentru inovare si dezvoltarea culturii inovarii, in primul rand la nivelul conducerii firmei. Din

acest motiv, punerea in practica a unui sistem de managementul inovarii nu poate fi eficace daca

conducerea firmei nu este convinsa de utilitatea sistemului.

• Este o diferenta majora intre initiativele de inovare ale unei firme si decizia strategica de orientare a firmei

inspre inovare si sustinerea acestei orientari printr-un sistem de management al inovarii.



Exercitii individuale

• Descrieti contextul organizatiei in care sunteti angajat(a) din perspectiva cerintelor CEN TS 16555.

• Elaborati fisa postului pentru managerul cu inovarea in cazul firmei unde sunteti angajat(a).

• Studiati articolul de la link-ul https://www.ukessays.com/essays/business/samsung-as-a-modern-innovative-

organisation-business-essay.php privind strategia de inovare la Samsung si formulati concluzii.

• Cat de convins sunteti de necesitatea unui sistem de managementul inovarii in firma unde sunteti angajat(a)? 

Argumentati. 

• Analizati toate componentele sistemului de management al inovarii. In ipoteza ca ar trebui sa implementati

un astfel de sistem in organizatia unde sunteti angajat(a), elaborati o lista care sa reflecte atribuirea

diverselor activitati care trebuie derulate in cadrul sistemului diverselor roluri din cadrul firmei (cine-ce).

• Dintre activitatile inglobate in operationalizarea sistemului de management al inovarii, pe care le considerati

cele mai complexe si de ce?

• Propuneti canale eficace de comunicare interna si externa pentru functionarea adecvata a sistemului de

managementul inovarii. Faceti propunerile in contextul firmei unde sunteti angajat(a).

https://www.ukessays.com/essays/business/samsung-as-a-modern-innovative-organisation-business-essay.php
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… “apelati” instructorul



Sfarsitul sedintei 10

Prezentul material este realizat in cadrul SC Vplus SRL fiind considerat activ intangibil al acestei firme. Prezentul

material poate fi utilizat de catre participantii la cursul “Formare Profesionala Manager Inovare”, din cadrul

proiectului „Bistrița pe harta profesională a Europei” al Camerei de Comert si Industrie Bitrita-Nasaud, strict in

activitatea profesionala proprie. Beneficiarii prezentului material sunt solitar responsabili pentru pastrarea in conditii

de siguranta a materialului pentru prevenirea diseminarii si distribuirii necontrolate sau neintentionate. Sub incidenta

Legii romane a drepturilor de autor nr. 8/1996 in versiunea sa actualizata este interzisa utilizarea acestui material sub

forma tiparita, electronica, film sau alta forma, in limba romana sau tradusa in alta limba, pentru derularea unor

sesiuni de instruire pentru terte persoane fara acordul scris al autorului prezentului material. Sub incidenta Legii

romane a drepturilor de autor nr. 8/1996 in versiunea sa actualizata este interzisa distribuirea acestui material catre

orice terte parti, cu sau fara scop comercial, sub forma tiparita, electronica, film sau alta forma, in limba romana sau

tradusa in alta limba, de catre participantii la cursul “Formare Profesionala Manager Inovare”, din cadrul proiectului

„Bistrița pe harta profesională a Europei”.

© Stelian Brad, toate drepturile rezervate

© SC Vplus SRL



Formare profesionala “Manager Inovare”
Sedinta 11: Standardul ISO 50501 : 2018 în managementul

inovării [2 ore]

Stelian Brad

Aceasta lucrare se bazeaza pe idei originale si sinteze ale prof. Stelian Brad. Aceasta lucrare este supusa prevederilor legii drepturilor de autor in asa fel incat sunt exclusive toate

drepturile privind traducerea, tiparirea, reutilizarea ilustratiilor, expunerea, reproducerea pe microfilme sau in orice alta forma si memorarea in baze de date. Preluarea ideilor

originale fara citarea autorului este interzisa. Reproducerea integrala sau partiala a acestui material se poate face doar cu acordul scris al autorului. Toate incalcarile acestor drepturi
vor putea fi condamnate potrivit Legii romane a drepturilor de autor nr. 8 din 14 martie 1996, in versiunea sa actualizata.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 

Bistrita, pe harta profesionala a Europei ID 117313 
Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020



Regimul de utilizare si distribuire al acestui material

Prezentul material este realizat in cadrul SC Vplus SRL fiind considerat activ intangibil al acestei firme.

Prezentul material poate fi utilizat de catre participantii la cursul “Formare Profesionala Manager Inovare”, din cadrul

proiectului „Bistrița pe harta profesională a Europei” al Camerei de Comert si Industrie Bitrita-Nasaud, strict in activitatea

profesionala proprie. Beneficiarii prezentului material sunt solitar responsabili pentru pastrarea in conditii de siguranta a

materialului pentru prevenirea diseminarii si distribuirii necontrolate sau neintentionate.

Sub incidenta Legii romane a drepturilor de autor nr. 8/1996 in versiunea sa actualizata este interzisa utilizarea acestui

material sub forma tiparita, electronica, film sau alta forma, in limba romana sau tradusa in alta limba, pentru derularea

unor sesiuni de instruire pentru terte persoane fara acordul scris al autorului prezentului material.

Sub incidenta Legii romane a drepturilor de autor nr. 8/1996 in versiunea sa actualizata este interzisa distribuirea acestui

material catre orice terte parti, cu sau fara scop comercial, sub forma tiparita, electronica, film sau alta forma, in limba

romana sau tradusa in alta limba, de catre participantii la cursul “Formare Profesionala Manager Inovare”, din cadrul

proiectului „Bistrița pe harta profesională a Europei”.

© Stelian Brad, toate drepturile rezervate

© SC Vplus SRL



Inainte de a incepe

Mod silentios



Obiective

sedinta 11

• Sa intelegem filosofia managementului inovarii din perspectiva

standardului ISO 50501 : 2018

• Sa intelegem cerintele referitoare la un sistem de management al 

inovarii din perspectiva ISO 50501 : 2018

• Sa intelegem detaliile referitoare la anumite componente ale unui

sistem de management al inovarii conform cu ISO 50501 : 2018



Introducere



Aspecte generale

Sistemul de management al inovarii este un set de elemente interconenctate si interdependente, care

furnizeaza impreuna cadrul si limbajul necesare pentru dezvoltarea si desfasurarea capabilitatilor de inovare,

pentru evaluarea performantei si atingerea impactului scontat.

Elementele sistemului pot fi adoptate gradual si implementate in sistem, in conformitate cu contextul

particular si circumstantele organizatiei. Beneficiile depline vor fi insa atinse numai atunci cand toate

elementele sistemului de management al inovarii vor fi adoptate de catre organizatie.

Implementarea efectiva a sistemului de management al inovarii este dependent de angajamentul conducerii

firmei si de abilitatea sa de a promova o cultura care sa sprijine activitatile de inovare.

Procesele de inovare sunt caracterizate de:

• Cateva activitati de proces, de regula implementate iterative si adesea intr-o secventa neliniara

• Flexibilitate si adaptabilitate la tipurile de inovatii pe care organizatia doreste sa le atinga

Organizatiile pot stabili structuri unificate sau separate pentru a conduce activitatile de inovare. Acestea

necesita un stil de conducere diferit, competente si o cultura aparte. Prin implementarea unui SMIn

organizatia este incurajata sa provoace status quo-ul.



Principiile managementului inovarii

Realizarea

de valoareCultura

Conducere

orientata

pe viitor

Directie

strategica

Exploatare

oportunitati
Managementul

incertitudinii

Adaptabilitate
Abordare
sistemica



Sistemul de management al inovarii

Evaluare

Imbunatatire
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Componentele ISO 50501 : 2018 



Contextul organizatiei

Organizatia
Mediul extern

Mediul intern

Viteza de 

schimbare Trecut-prezent-viitorAria geografica

de acoperire Aspecte sociale, economice, 

politice, concurentiale, culturale, 

de mediu, tehnologice, legale

Partile

interesate

Impactul potential al 

dezvoltarilor viitoare

Oportunitati si

riscuri potentiale, 

inclusive cele care 

ar rezulta din 

disruptii

Viziune, obiective si

directii strategice, 

nivel de ambitii

Practicile de 

management curente, 

structura de organizare, 

alte sisteme de 

management din firma

Performanta globala a firmei, 

realizari si esecuri in domeniul

inovarii

Aspecte operationale, bugete, 

procese, colaborari, controlling

Potentialul si pozitionarea pe curba ciclului

de viata a ofertei actuale si modelele de 

realizare a valorii pentru client

Elemente de 

unicitate [talente, 

know-how, PI, 

facilitati etc.]

Aspecte

culturale



Contextul organizatiei :: intelegerea nevoilor si asteptarilor

partilor interesate

Determinarea

partilor

interesate

Parteneri Furnizori
Externi

Distribuitori
Organizatii

de cercetare
Clienti Utilizatori

Autoritati

publice

Interni

curent
Angajati

Conducerea

executiva

Directori de 

departamente
Actionari

Identificare nevoi, cerinte si asteptari [curente, viitoare, exprimate, implicite etc.]

Implicate si consultate

Implicate si consultate

curent

Externi

potential

Interni

potential

Part-time

Grupuri de 

presiune
Cetateni

Ban-

cheri

Consul-

tanti

Orga. de 

certifi-

care

Agentii Clustere

Free 

lancer-i



Contextul organizatiei :: aria de acoperire a SMIn

In etapa de planificare organizatia isi defineste aria de cuprindere a SMIn.

Arii de oportunitate

Specificitati interne

Context extern

Nevoi si cerinte relevante ale 

partilor interesate

Interactiunea cu alte sisteme

de management

Aria de cuprindere trebuie revizuita periodic si documentata



Contextul organizatiei :: definirea SMIn

Proiectare Implementare Mentinere

Mediu de lucru (cultura)deschidere

sugestii si reactii

invatare

experimentareprovocari

creativitate

colaborare

dezvoltare retele
diversitaterespect

incluziune

disciplina

analize echilibrate

suport pentru asumare risc

echilibru planificare liniara si neliniara

Manageri la toate nivelurile care demonstreaza angajamentul pentru inovare

Sprijin si recunoastere pentru inovatori, comportamente inovative si initiatori
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Conducere si angajament



Conducere si angajament :: focalizarea pe realizarea de 

valoare

Identificare nivel potential 

de realizare a valorii

OportunitatiRiscuri

Consecinte pierderi

oportunitati

Deviatia de la idealitate

To
le

ra
n

ta
la

 e
se

c

Apetitul la risc

Prototip

Prototip

Experimentare

Toate partile

implicate



Conducere si angajament :: viziunea inovarii

X ani

Viziune

inovareFirma 

azi

Firma in X 

ani

Impact 

extern 

inovatii

Constrangerile curente vazute

ca oportunitate de inovare

Politica de inovare

Strategia de inovare

Obiectivele de inovare

Atrage

parteneriInspira angajatii si ii 

aliniaza de buna voie

Extinde

reputatie



Conducere si angajament :: politica inovarii

Politica inovarii = 

cum se intampla

efectiv angajamentul

de zi-cu-zi pentru

inovare si cum se 

aplica imbunatatirea

continua a SMIn

Principiile

managementului

inovarii

Aspecte etice

Aspecte ecologice

Documentat

pentru

diseminare la 

toate partile

interesate



Conducere si angajament :: rol, responsabilitate, autoritate

Conducerea

Manager 

inovare

Manageri

proiecte de 

inovare

Experti

inovare

Echipe

inovare

Fise de 

misiune

Fise de 

misiune

Fise de 

misiune

Fise de 

misiune

Fisa de 

post

Angajati

organizatie

Fise de 

misiune



Planificare



Planificare :: actiuni pentru a adresa oportunitati si riscuri

SMIn

Inovare in 

zona ofertei

Ale zone de 

inovare

Nevoi, 

indicatori, 

tinte

Nevoi, 

indicatori, 

tinte

Nevoi, 

indicatori, 

tinte

Riscuri

Oportunitati

Riscuri

Oportunitati

Riscuri

Oportunitati

Actiuni

Incertitutdini

Tip, cantitate

Incertitutdini

Tip, cantitate

Incertitutdini

Tip, cantitate

Actiuni

Actiuni

Verificare

eficacitate

Verificare

eficacitate

Verificare

eficacitate

Plan 

implementare

rezultate valide

Plan 

implementare

rezultate valide

Plan 

implementare

rezultate valide



Planificare :: definire obiective de inovare si planificare

pentru a atinge obiectivele

Obiective

inovare

Obiective

inovare

Obiective

inovare

Masurabile

Monitorizate

Comunicate si explicate pentru a fi intelese

Actualizate periodic

Documentate

Obiective

inovare

Arii de 

interventie

Tipuri de 

inovatii
Actiuni pentru

inovare

Parti interne 

implicate

Parti externe

implicate

Resurse, procese si

departamente

implicate

Persoane implicate, 

roluri, autoritati, 

responsabilitati

Termene si

etape

Criterii de 

evaluare

Rezultate
Protectie

rezultate

Comunicare

rezultate
Documentare

traseu si rezultate

Actualizare

obiective si plan

Organigrama



Planificare :: strategia de inovare

Conducere firma Strategie inovare

Viziune

inovare

Obiective

inovare

Context 

organizatie
Plan Suport

Organizare si

procese

Cum punem in opera planul de realizare a valorii [modelul de afaceri al firmei] in conditii de incertitudine? Cum 

rezolvam diverse puncte de criza? Cum depasim barierele potentiale? Cum rezolvam conflicte fara efecte

secundare negative? Cum ne aliniem la evolutiile din piata? Cum internationalizam? Cum ne transformam? …

De ce actiunile de inovare sunt importante pentru organizatie?

Cum actionam incat sa facem strategia de inovare flexibila si deschisa adaptarii?

Cum comunicam in mod eficace strategia de inovare la toate partile interesate?



Planificare :: structura de organizare

Structura de organizare pentru

realizare si livrare oferta curenta

Structura de organizare pentru

inovare si adoptie inovare in linia de 

baza pentru realizare si livrare oferta

Forma de co-existenta

a celor doua structuri

Calitate, eficienta, predictibilitate, variabilitate spre zero

Creativitate, explorare, variabilitate, disruptie

Cultura disciplinei

Cultura liberalismului



Portofoliu initiative de 

inovare

[de orice tip]

Planificare :: portofoliul de inovare

Management

Evaluare periodica

Prioritizare



Suport

Management 

proprietate

intelectuala

Resurse

Competente

Constientizare

Instrumente

si metode

Management 

inteligenta

strategica

Comunicare

Informatii

documentate



Suport :: resurse

Oameni

Timp

BaniCunostinte

Infrastructura

Intern

Colaborari
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Element 

cheie pentru

organizatiile

orientate pe

inovare

Competente

Relatii

Retele

Rezerve



Suport :: competente

Stabilire

competente

necesare in 

domeniul

inovarii Aloca

persoane

competente

Pregateste

competentele

necesare Testeaza

persoanele

privind

competentele

Imbunatateste

competentele

Angajeaza

persoane

competente

Schimba

personalul

incompetent 

sau

neadaptabil

Testeaza

persoanele

privind stilul

de gandire

Testeaza

persoanele

privind

profilul intern

Asigura

mentorat

Asigura

colaborarea

intre persoane

din firma

Asigura

colaborarea

cu persoane

externe

Documenteaza



Suport :: constientizare

Inteleg ce este inovarea, 

importanta inovarii, viziunii si

strategiei de inovare

Sunt motivati sa aplice viziunea si

strategia de inovare

Sunt constienti de contributia lor

la procesul de inovare

Sunt constienti de necesitatea

asigurarii unui SMIn eficace, dar si

beneficiile unei performante

sporite a inovarii

CUM?

Sunt constienti de implicatiile

nerespectarii liniilor directoare

ale SMIn

Sunt constienti de suportul

asigurat pentru activitatile de 

inovare



Suport :: comunicare

SMIn

Parti interesate

Canale de comunicare interna

Ce?

Cand?Cui?

Cine?

Canale de comunicare externa

Cum?Prin ce?

De ce? Ce efecte?



Suport :: informatii documentate

SMIn trebuie

documentat
Documentatia trebuie identificata: 

autor, versiune, titlu, continut

Documentatia trebuie aprobata
Documentatia trebuie

mentinuta si actualizata

Documentatia trebuie tinuta

sub control pentru o utilizare

conforma si trebuie protejata



Suport :: instrumente si metode

Actiune

inovare

Pachet de 

metode

Pachet de 

instrumente

Pachet de 

instruire

Cadru de 

actualizare

metode si

instrumente



Suport :: management inteligenta strategica

Date

Informatii

Cunostinte

A
ch

iz
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ie

S
to
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re

A
n

a
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za

E
va

lu
a
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A
p

li
ca

re

D
is

e
m

in
a
re Persoane de decizie

Persoane de executie

Surse

externe

Surse

interne

Minare date, analitica

date, veghe tehnologica, 

veghe piete

Perspective prezente si

viitoare, utilizatori, 

competitori, furnizori

Actiuni pentru educare

piata, impunere standarde, 

impunere reglementari, 

constructie ecosisteme, 

consolidare lanturi valorice



Suport :: management proprietate intelectuala

Inventii

Know-how tehnologic

Drepturi de autor

Simboluri

Modele

Design

Metode

Metodologii

Software

Date

Imagini

Altele

Arii ale PI care trebuie

protejate, cand, cum, 

unde

Motivele pentru care 

se asigura protectia PI

Motivele pentru care 

nu merita protejata PI

Inventarierea activelor

intangibile

Accesul la PI
Instruire in 

managementul PI

Management PI in 

proiecte colaborative

Licentiere PI pentru a 

obtine bani si

oportunitati de afaceri

Monitorizare legislatie

nationala si

internationala in PI

Managementul

incalcarii drepturilor

de PI

Monitorizarea PI 

concurenta pentru a 

intelege mediul extern

Procesele de 

management a PI, cu 

tot ce implica



Operare

Planificarea

operationala si

controlul inovarii

Gestiunea

initiativelor de 

inovare

Procesele de 

inovare



Operare :: planificarea operationala si controlul inovarii

Planificare

Aplicare

Control

Evaluare

Elaborare

Initiative inovare

Set de activitati formale sau informale care 

au un start si un final, care pot fi propuse si

derulate de oricine din organizatie, care pot 

avea forma unor programe de inovare sau

proiecte de inovare

Criterii de evaluare

Aliniere cu strategia de inovare

Aliniere cu procesele de inovare

Documentare

Reglaj in timp real

Monitorizare schimbari si efecte

Colaborare

Externalizare

Creare

Prototipare

Invatare

Cadrul de planificare si control

Instrumentele de planificare si control

Instruire pentru planificare si control



Operare :: gestiunea initiativelor de inovare
In

it
ia

ti
va

d
e
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n

o
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re

Cum?

• Spin-off

• Fuziune

• Achizitie

• Externalizare

• Colaborare

• Parteneriat

• Societate

comuna

• Intern intr-o 

unitate

• Intern in mai

multe unitati

• Combinatii

• Alte forme de 

colaborare

1. Obiective, aria de 

acoperire, constrangeri, 

rezultate dorite, livrabile

2. Indicatori si metode

de masurare

3. Structura de 

management, criterii

luare decizii, mecanisme

de continuare

4. Guvernata, structura

de asigurare suport si

resurse

5. Formare echipa, 

competente potrivite, 

oameni potriviti

6. Roluri, atributii, 

responsabilitati, 

mentorat, antrenare

7. Colaborari interne si

externe

8. Personalizare proces

de inovare
9. Protectie rezultate, PI

10. Conformitate cu 

legislatia, reglementari, 

responsabilitate sociala

11. Captare lectii

invatate, formulare

perspective noi

12. Documentare esecuri

pentru oportunitati

viitoare



Operare :: forma procesului de inovare

Traseu inlantuit Traseu neliniar Traseu in spirala cu iteratii

In interiorul proceslor Separat de alte procese Conectat cu alte procese

Flexibil si adaptabil (agil) la diverse 

tipuri de inovatii

Inovatie de produs Inovatie de proces

Inovatie in 

marketing

Inovatie in modelul

de afaceri



Operare :: pasii procesului de inovare

IDENTIFICA

oportunitati

CREEAZA

concepte

posibile

VALIDEAZA

conceptele

DEZVOLTA 

solutii

functionale

LANSEAZA 

pentru a 

genera 

valoare



Operare :: identificarea si definirea oportunitatilor

INTRARI

• Contextul organizatiei

• Obiective si aria de acoperire a 

initiativei de inovare

• Lectii si experiente din 

initiativele de inovare

anterioare

Colectare date si

fundamentare

cunostinte despre

nevoi si asteptari

exprimate si

neexprimate de la 

utilizatori, clienti, alte

parti interesate

Identificare si definire

oportunitati (ex. JTBD, 

valoarea neta realizabila)

Prioritizare oportunitati

Metodele de 

invetigare trebuie sa

fie multiple si

conforme

IESIRI

• Intelegerea valorii potentiale

care ar fi realizata

• Oportunitatile potentiale

definite si ierarhizate

• Stadiul actual al PI si

realizarilor (global) in aria de 

interes



Operare :: generarea conceptelor
O

p
o
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n
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Idei noi
Solutii

noi

Combinatii de solutii

existente

Surse interne

Surse externeM
e
to

d
e

d
e
 i
d

e
a
ti

e
, 

re
zo

lv
a
re

in
v
e
n

ti
va

Management 

idei si solutii

pentru

dezvoltare

Colectare reactii, analiza fezabilitate tehnica si financiara, analiza riscuri, evaluare

grad de noutate, protectie PI

Selectie idei fezabile folosind criterii multiple 

Dezvoltare idei in prototipuri, dezvoltare alternative, dezvoltare modele

operationale, dezvoltare modele de marketing, dezvoltare modele de afaceri



Operare :: validarea conceptelor
C

o
n

ce
p

te
p

o
te

n
ti

a
le

Abordarea X de 

validare – teste, 

simulari, 

prototipuri

functionale

Abordarea Y de 

validare – teste, 

simulari, 

prototipuri

functionale

Prima 

versiune a 

conceptului

Interactiuni cu utilizatori, 

clienti, parteneri

Abordarea …. de 

validare

Suport de la marketing, 

experti in PI, tehnic, 

productie

C
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n
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p
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d

a
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Concept 

validat

Ingineria

competitiva

a solutiei

functionale

Operare :: transpunerea conceptelor in solutii functionale

Solutie

functionala

orientata pe

utilizator

? intern

? externalizat

? aprovizionat

S-o-A PI

Cerinte legate

Protectie

Plan de promovare

Riscuri lansare: 

acceptanta, buget, termen



Operare :: punere in functiune / lansare solutii pentru a 

genera valoare

Dezvoltare piata [marketing, vanzari, comunicare, constientizare, interactiuni, 

angajamanete cu utilizatori si clienti, ….

Strategia de scalare si puncte critice in scalare

Strategia de lansareSolutia 

functionala

[cazul

produselor

sau

serviciilor]

Manager dezvoltare afacere

DistribuitoriManageri vanzari

Monitorizare lansare, colectare reactii

de la utilizatori si clienti

Monitorizare impact realizare valoare

si redistribuire valoare

Identificare zone noi de PI

Lectii invatate si utilizare pentru imbuntatire, 

creare de relatii noi, creare de oportunitati noi



Evaluarea performantei

Monitorizare, 

masurare, analiza si

evaluare

Auditul intern

Analiza si revizuirea

efectuata de 

management



Recomandari pentru imbunatatire SMIn, intelegere context, motivare

conducere, concluzii eficacitate si eficienta actiuni intreprinse, …

Elementele SMIn si interactiunea acestora, inclusiv procese, initiative si

portofoliu

Realizarea si redistribuirea valorii in relatie cu strategia si obiectivele de 

inovare si ca rezultat al activitatilor de inovare

Evaluarea performantei :: monitorizare, masurare, analiza, 

evaluare

In
d

ic
a
to

ri
ca

li
ta

ti
v
i

In
d

ic
a
to

ri
ca

n
ti

ta
ti

v
i

De intrare: numar de idei, numar initiative inovare, resurse, competente, …

De traseu: numar persoane implicate, eficacitate colaborare, viteza de dezvoltare, …

De iesire: numar de idei implementate, crestere profit, cota de piata, rata de difuzie, 

economii de cost, satisfactie utilizator, viteza de adoptie, utilizatori noi, …

Analiza si evaluare

Documentat



Evaluarea performantei :: auditul intern

Ex. 46 luni

Auditul SMIn :: aplicarea conforma cu standardul, intretinerea adecvata, respectarea cerintelor

suplimentare standardului (impuse de conducerea firmei) legate de SMIn

Program de audit :: plan, frecventa, metode, mentinere, continuitate, legatura intre audituri, 

aspecte de urmarit, mod de raportare

Continut audit :: obiective, criterii, arie de acoperire, selectie auditori, cadru pentru

obiectivitate si impartialitate

Efect audit :: unde se raporteaza, cum se raporteaza, cum se iau actiuni corective si corectii, in 

cat timp se aplica corectiile, verificare aplicare decizii de corectie

Documentare audit :: toate actiunile auditului trebuie documentate si inregistrarile trebuie

pastrate pentru verifcari si analize istorice



Evaluarea performantei :: analiza si revizuirea efectuata de 

management

Analiza si

revizuire de catre

conducere firma

INTRARI

• Progres de la ultima revizuire

• Schimbari in conditii interne si

externe care sa duca la 

adaptari ale SMIn

• Informatii despre performanta

SMIn

• Performanta inovatiilor in 

raport cu tintele planificate

• Adecvanta suportului, inclusiv

alocarea resurselor necesare

[timp, competente, …, apoi

bani si altele]

• Eficacitatea actiunilor de 

abordare a oportunitatilor si

riscurilor

• Consistenta viziunii si strategiei

de inovare cu strategia

generala a firmei

IESIRI

• Decizii, plan de actiune pe mai multe

paliere:

- Imbunatatire SMIn

- Interventii in structura si organizare

- Interventii in produse si servicii

- Interventii in alte sisteme de 

management

- Interventii in procese

• Deciziile trebuie documentate, 

mentinute, diseminate

- Interventii in modelul de afaceri

- Interventii in marketing si vanzari



Imbunatatire

Abateri, 

neconformitati si

actiuni corective

Imbunatatire

continua
Cadrul de actiune



Imbunatatire :: cadrul de actiune

Actiuni si

schimbari

Mentinere sau extindere puncte

tari

Adresare puncta slabe si goluri

Corectie, reducere sau preventie

abateri si neconformitati

Diseminare

rezultate

Stimulare

invatare si

imbunatatire



Imbunatatire :: abateri, neconformitati, actiuni corective

Abatere = deviatia de la performanta ceruta, efect nedorit, dezechilibru

Neconformitate = nesatisfacerea unei cerinte

Abatere sau

neconformitate

Actiune rapida de control

Corectie

Gestiune consecinte

Identificare cauza originara

Identifica sa nu fie si alte

abateri / neconformitati

similare

Actiuni de suprimare cauze

pentru a evita aparitii

viitoare de probleme din 

categoria data

Verifica

eficacitate

Modificari

in SMIn

Actualizeaza oportunitati

si riscuri

Documentat



Imbunatatire :: imbunatatire continua

SMIn

adecvanta

eficacitate

alinieredimensionare



Supliment



Discutie

1. Pentru cine incepem?

2. De ce incepem?

3. Cum incepem?

4. Cu ce incepem? Cu cine incepem?

1. Cand facem pasul la urmatorul nivel?

2. Pentru cine?

3. De ce?

4. Cum?

5. Cu ce? Cu cine?

1. Cand facem pasul la urmatorul nivel?

2. Pentru cine?

3. De ce?

4. Cum?

5. Cu ce? Cu cine?

1. Cand facem pasul la urmatorul nivel?

2. Pentru cine?

3. De ce?

4. Cum?

5. Cu ce? Cu cine? 

Lista bariere ------> solutii adecvate

Lista resurse ------> plan utilizare echilibrata si cu masura,

in armonie si prin antrenament pentru a schimba paradigma

Marea greseala a conducerii firmei este sa mai incarce oamenii cu sarcini in plus rezultate

din implementarea SMIn si a altor SM :: Solutia este …..

beneficiu

sacrificiu



Pregatire pentru examen



Rezumat

• Standardul ISO 50501 este format din 10 parti, prima parte fiind dedicata cerintelor unui sistem de

managementul inovarii, iar ultima parte fiind dedicata imbunatatirii continue. Celelalte parti includ linii

directoare pentru proiectarea sistemului de managementul inovarii.

• Standardul ISO 50501 priveste managementul inovarii intr-o formula cuprinzatoare, de la nivel strategic

pana la nivel operational. Este considerata si paradigma imbunatatirii continue a sistemului. Este incurajata

integrarea sistemului de managementul inovarii cu celelalte sisteme de management ale organizatiei.

• Un sistem matur de managementul inovarii nu poate fi atins fara ancorarea puternica in contextul

organizatiei.

• Sistemul de managementul inovarii se bazeaza pe o viziune a inovarii si pe construirea unei culturi a inovarii

care sa se ridice la nivelul ambitiei exprimata prin viziune.

• Trebuie facuta distinctia clara intre procesul de management al inovarii si procesul de inovare. Al doilea este

parte a primului.

• Cel mai dificil lucru in implementarea unui sistem de managementul inovarii este selectia si formarea

resursei umane pentru inovare si dezvoltarea culturii inovarii, in primul rand la nivelul conducerii firmei. Din

acest motiv, punerea in practica a unui sistem de managementul inovarii nu poate fi eficace daca

conducerea firmei nu este convinsa de utilitatea sistemului.

• Este o diferenta majora intre initiativele de inovare ale unei firme si decizia strategica de orientare a firmei

inspre inovare si sustinerea acestei orientari printr-un sistem de management al inovarii.



Exercitii individuale

• Descrieti contextul organizatiei in care sunteti angajat(a) din perspectiva cerintelor ISO 50501.

• Cu referire la forma procesului de inovare, propuneti o solutie a acestui proces (pas-cu-pas) pentru firma in

care sunteti angajat(a) pentru inovarea in marketing.

• Cu referire la forma procesului de inovare, propuneti o solutie a acestui proces (pas-cu-pas) pentru firma in

care sunteti angajat(a) pentru inovarea procesului (de productie).

• Propuneti cadrul si instrumentele de lucru pentru aplicarea cerintelor referitoare la imbunatatirea continua a

SMIn avand in vedere specificul firmei in care sunteti angajat(a).

• Analizati toate capitolele standardului ISO 50501 si definiti aria de acoperire a SMIn in faza de inceput pentru

firma in care sunteti angajat(a).

• Faceti o analiza a costurilor implicate cu mentinerea si aplicarea unui SMIn.

• Faceti o analiza cost-beneficiu cu mentinerea si aplicarea unui SMIn.

• Propuneti lista transformarilor necesare in schema de personal, in organigrama si in fisele de post curente din

firma unde sunteti angajat(a) pentru a putea implementa un SMIn fara a supraincarca personalul curent.

Pregatiti apoi un plan de comunicare si argumentare a solutiei in fata conducerii firmei. Trebuie sa le indicate,

printre altele, cum se vor produce economii si venituri suplimentare pentru costurile suplimentare implicate

cu aplicarea si mentinerea unui SMIn.

• Elaborati o lista de metode si instrumente pe care le-ati folosi in firma pentru a proiecta, mentine, optimiza,

adapta un SMIn, cu referire la fiecare capitol din structura SMIn. Consultati surse pe internet in acest sens.
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M :: +40 730 017126

… “apelati” instructorul



Sfarsitul sedintei 11

Prezentul material este realizat in cadrul SC Vplus SRL fiind considerat activ intangibil al acestei firme. Prezentul

material poate fi utilizat de catre participantii la cursul “Formare Profesionala Manager Inovare”, din cadrul

proiectului „Bistrița pe harta profesională a Europei” al Camerei de Comert si Industrie Bitrita-Nasaud, strict in

activitatea profesionala proprie. Beneficiarii prezentului material sunt solitar responsabili pentru pastrarea in conditii

de siguranta a materialului pentru prevenirea diseminarii si distribuirii necontrolate sau neintentionate. Sub incidenta

Legii romane a drepturilor de autor nr. 8/1996 in versiunea sa actualizata este interzisa utilizarea acestui material sub

forma tiparita, electronica, film sau alta forma, in limba romana sau tradusa in alta limba, pentru derularea unor

sesiuni de instruire pentru terte persoane fara acordul scris al autorului prezentului material. Sub incidenta Legii

romane a drepturilor de autor nr. 8/1996 in versiunea sa actualizata este interzisa distribuirea acestui material catre

orice terte parti, cu sau fara scop comercial, sub forma tiparita, electronica, film sau alta forma, in limba romana sau

tradusa in alta limba, de catre participantii la cursul “Formare Profesionala Manager Inovare”, din cadrul proiectului

„Bistrița pe harta profesională a Europei”.

© Stelian Brad, toate drepturile rezervate

© SC Vplus SRL
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