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Pachetul educațional pentru IMM-uri în vederea creșterii capacităților de inovare și 

a productivității acestora (EPIC - 2020-1-HU01-KA202-078669) a fost finanțat cu 

sprijinul Comisiei Europene. 

 
Un consorțiu internațional din șapte țări (Portugalia, Regatul Unit, Ungaria, Cipru, 

Grecia, Slovacia și România) a lucrat la punerea în aplicare a acestui proiect. Durata 

punerii în aplicare este de doi ani (din 2020 până în 2022). 

 
Obiectivul general al acestui material de formare este de a ajuta și sprijini IMM-urile 

să își gestioneze într-un mod mai eficient procesele de inovare în cadrul companiei 

lor, pe baza nevoilor și dificultăților reale. 

 
Pentru a ne atinge obiectivele, în prima parte a proiectului EPIC, în 2021, am efectuat 

cercetări în toate țările partenere. Cercetările au constat din 3 părți: 

1. Cercetare cantitativă 

2. Cercetare calitativă 

3. Cercetare documentară 

 
Pe parcursul fazei de cercetare, parteneriatul a finalizat în total 36 de interviuri cu 

manageri și 216 chestionare cu angajați care iau parte la procesele de inovare. Am 

construit o imagine de ansamblu asupra preocupărilor IMM-urilor și aptitudinilor, 

competențelor și cunoștințelor necesare pentru o mai bună gestionare a inovării în 

cadrul companiei lor. 

 
Rezultatele cercetării au contribuit în mare măsură la identificarea modulelor pe 

care companiile trebuie să le adapteze pentru a profita la maximum de potențialul 

lor de inovare și pentru a-și îmbunătăți competitivitatea. 

 
Cele șase module sunt următoarele: 

1. Introducere și noțiuni de bază despre inovare și 

managementului inovării 

2. Management 

3. Creativitate 

4. Gândire inovativă, gândire proiectivă, gândire critică 

5. Comunicare privind inovarea 

6. Digitalizare 

 
Puteți găsi mai multe sfaturi, bune practici și instrumente utile pentru a înțelege 

mai bine modulele. 

9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Niciodată în istorie, inovarea nu a oferit 

atât de multe promisiuni, atât de multor oameni,                

într-un timp atât de scurt.” 

Bill Gates 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 
 
 

 

 
 

Obiective de învățare: 

• să dobândească cunoștințe de bază privind inovarea, gestionarea inovării și 
cercetare și dezvoltare; 

• să înțeleagă diferențele dintre inovare și cercetare și dezvoltare 
• să înțeleagă diferențele dintre tipurile de inovare 
• un domeniu de aplicare mai larg în ceea ce privește gestionarea inovării și 

elementele sale principale 

 
Competențe: 

• crearea unei strategii de inovare 
• asumarea responsabilității 
• soluționarea problemelor 
• inovare 
• luarea de decizii 

 
1. Introducere și noțiuni de bază despre inovare și managementului inovării 

Inovarea, cercetarea și dezvoltarea și gestionarea acestora sunt esențiale pentru 
funcționarea unei companii, 
dar majoritatea companiilor nu sunt conștiente de aceste procese. 

 
1.1. Ce este inovarea? 

Inovarea reprezintă o activitate intelectuală în care cunoștințele existente și 
creativitatea joacă un rol major. Astfel, colaborarea crește probabilitatea de succes, 
deoarece un grup de persoane va avea un spectru mai larg în ansamblu. 

Importanța inovării pentru IMM-uri este recunoscută pe scară largă, deoarece poate 
stimula productivitatea și poate facilita o creștere substanțială a vânzărilor. De asemenea, 
ratele de supraviețuire sunt mai ridicate în cazul IMM-urilor care inovează, deoarece acestea 
sunt flexibile și mai capabile să se adapteze mai bine la condițiile dificile întâlnite pe piață. 

 
Gestionarea inovării reprezintă o sarcină complexă, iar firmele mici încă se străduiesc să se 
ocupe de ea. 

 
În acest prim modul, vom oferi o perspectivă mai aprofundată asupra noțiunilor de bază ale 
inovării și managementului inovării, prin definirea inovării și cercetării-dezvoltării și a 
managementului acesteia, prezentând două familii de standarde internaționale și opțiuni 
financiare pentru inovare. 

Modulul 1: Bazele inovării și managementului inovării, introducere 
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Inovarea este o parte esențială a oricărei afaceri care dorește să rămână pe piață și 
va spori șansele de reușită, deoarece o cunoaștere adecvată a inovării generează 
venituri care altfel nu ar fi realizabile. 

 
Inovarea a suferit destul de multe schimbări în ultimii 10 ani, dintre care cele mai 
importante sunt: 

 
 

 
 
 
 
 

Activitate de cunoaștere 1: 

Identificați trei motive pentru care inovarea este importantă pentru afacerea 
dumneavoastră 

Motivul 1: 

Motivul 2: 

Motivul 3: 

 
 

2020-ONWARDS: Inovarea este integrată în toate 
procesele comerciale și devine o parte a tehnologiei 
manageriale; integrarea standardelor la nivel sistemic 
[Gartner, 2014] 

 
 

2014-2020 Învățarea științei inovării; dezvoltarea științelor 
managementului este legată de cultura inovării, utilizarea 
instrumentelor statistice pentru optimizarea resurselor, 
accentul pus pe locul, semnificația și scopul inovării 

 

2014 O varietate de metode, uneori contradictorii, adesea 
ad-hoc, au fost utilizate pentru a introduce inovarea. În 
ciuda succesului preconizat, eșecul a fost mai frecvent, 
deoarece ideile bine puse în aplicare au fost generate cu 
greu 

 
2010-2012 Cerința unei culturi a inovării; în cadrul 
întreprinderilor se formează unități cu fracțiune de normă 
pentru a gestiona inițiativele de abordare a provocărilor 
legate de inovare. 

 
ÎNAINTE DE 2010, inovarea era esențială pentru supraviețuire; 
piața s-a schimbat, nevoile latente ale consumatorilor au ieșit în 
evidență, digitalizarea, nevoia de inovare este în creștere pentru 
a spori competitivitatea 
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Dar ce este inovarea? Haideți să vedem noțiunile de bază! 
 

„Inovare: punerea în aplicare a unui produs nou sau semnificativ îmbunătățit 
(bunuri sau servicii) sau a unui proces, a unei noi metode de marketing sau a unei 
noi metode de organizare reprezintă practici comerciale, organizare la locul de 
muncă sau relație externă”. [CEN/TS 16555 
– 1 (2013), p.6.] 

 
Această definiție conține două informații foarte importante privind inovarea: 

1. o noutate sau o actualizare poate fi considerată și ea inovare 

2. există patru tipuri principale de inovare în funcție de subiect, și anume: 
inovarea în materie de produse/servicii, inovarea în materie de procese, 
inovarea în materie de marketing și inovarea organizațională 

Este foarte important de remarcat faptul că una dintre principalele caracteristici ale 
inovării este procesul în sine. Inovarea începe, de obicei, cu o idee nouă, o invenție, 
o proprietate intelectuală sau o problemă apărută și se încheie cu un nou produs 
sau serviciu. Între început și sfârșit, există multe activități de sprijin, de exemplu: 
educație, cercetare și dezvoltare, management, marketing etc. 

Așadar, inovarea durează, de obicei, de la idee până la implementare; cu toate 
acestea, ca și în cazul unor inovări, cercetarea servește ca punct de plecare, adică 
rezultatul cercetării este implementat în cele din urmă. 

 
1.2. Ce este cercetarea + dezvoltarea? 

Cercetarea și dezvoltarea sunt strâns legate de inovare, dar nu sunt același lucru. 
 

„Cercetarea și dezvoltarea cuprind opere de creație intelectuale întreprinse în mod 
sistematic pentru a spori bagajul de cunoștințe, inclusiv cunoștințele despre om, 
cultură și societate, precum și utilizarea acestui bagaj de cunoștințe pentru a 
concepe noi aplicații” [OCDE, (2002) p. 30], în timp ce inovarea este o activitate care 
vizează îmbunătățirea eficienței și a rentabilității activității economice și obținerea 
unor impacturi sociale și de mediu pozitive. În plus, întregul proces de inovare 
reprezintă un set de operațiuni științifice, tehnice, organizatorice, economice și 
comerciale. În cele mai multe cazuri, desigur, nu sunt necesare toate elementele 
procesului de inovare, astfel încât, chiar și în absența unor elemente, acesta 
continuă să fie considerat un proces de inovare. 

 
O caracteristică importantă a cercetării și dezvoltării este aceea că rezolvă 
incertitudini științifice sau tehnice într-un mod inedit. 
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Cercetarea și dezvoltarea experimentală sunt recunoscute ca fiind anumite etape 
ale inovării: 

• într-un proces de inovare, cercetarea fundamentală, cercetarea aplicată și 
dezvoltarea experimentală nu au loc neapărat în toate cazurile, 

• procesul de inovare începe adesea cu o idee bună, 

• un proces de inovare înseamnă mai mult decât cercetare și dezvoltare, 
deoarece implică introducerea economică a rezultatelor cercetării și dezvoltării 
și obținerea de impacturi sociale și de mediu. 

 
Conform manualului Frascati, procesele de cercetare și dezvoltare sunt părți ale 
proceselor de inovare și cuprind trei tipuri: cercetare fundamentală, cercetare 
aplicată și dezvoltare experimentală. Legea LXXVI din 2014 privind cercetarea 
științifică, dezvoltarea și inovarea le explică după cum urmează: 

 

 
Să rezumăm, interpretarea relației dintre cercetare și dezvoltare și inovare. 

 
Inițial, cercetarea și dezvoltarea au fost considerate ca fiind prima etapă a inovării, 
urmată de marketing. Ulterior, cercetarea și dezvoltarea au fost „decuplate” de 
inovare și, astfel, au devenit cercetare, dezvoltare și inovare. Unul dintre motive a 
fost impozitarea și sprijinul pentru licitații. Pentru a convinge întreprinderile să 
inoveze și să se angajeze în cercetare și dezvoltare, în mai multe țări era posibilă 
obținerea de avantaje fiscale și la licitații, dar s-a considerat că riscul real este 
reprezentat de cercetare și dezvoltare, deoarece inovarea era comercializată ca fiind 
mai puțin riscantă și mai susceptibilă de a genera venituri. Cercetarea și dezvoltarea 
și inovarea, în general, sunt activități cu risc ridicat, deoarece acestea trebuie 
finanțate pentru a produce rezultate, dar, din păcate, rezultatele nu sunt garantate. 
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Lucrări experimentale sau 
teoretice exploratorii întreprinse 
în primul rând pentru a dobândi 
noi cunoștințe necesare pentru 
înțelegerea fenomenelor, 
experiențelor și observațiilor, 
fără nicio perspectivă de aplicare 
sau utilizare practică a acestora. 

 
Cercetarea ADN-ului reprezintă 
un bun exemplu. Unul dintre 
scopurile cercetării 
fundamentale a ADN-ului este 
investigarea proprietăților ADN-
ului și a secvenței 
genelor care compun ADN-ul. 
Rezultatele nu pot fi utilizate 
direct nici în domeniul sănătății 
și nici în producția farmaceutică. 

 
 

Cercetare planificată sau 
analize specifice care vizează 
dobândirea de noi cunoștințe, 
abilități și expertiză pentru a 
dezvolta noi produse, procese, 
tehnologii sau servicii sau 
pentru a facilita dezvoltarea 
semnificativă a 
produselor, proceselor sau 
serviciilor existente. 

 
O altă caracteristică importantă a 
cercetării aplicate este aceea că 
poate fi considerată o activitate 
de investigare planificată sau 
critică. Spre deosebire de 
cercetarea fundamentală, 
aceasta vizează aplicabilitatea 
practică a rezultatelor. Un 
exemplu ar putea fi procesul de 
identificare a efectelor 
secundare ale utilizării unui 
anumit medicament. 

 
 

Achiziționarea, agregarea, 
partajarea și utilizarea 
cunoștințelor și expertizei 
științifice, tehnologice, 
comerciale și a altor cunoștințe și 
competențe relevante existente 
pentru a crea sau a concepe 
planuri și reguli pentru produse, 
procese sau servicii noi, 
modificate sau îmbunătățite, de 
exemplu dezvoltarea de noi 
aplicații software sau 
îmbunătățirea celor existente. 

 
Este important de reținut că 
dezvoltarea experimentală nu 
include modificările de rutină sau 
periodice aduse produselor, 
liniilor de producție, proceselor 
de fabricație, serviciilor existente 
și altor operațiuni în curs de 
desfășurare, chiar dacă astfel de 
modificări pot reprezenta 
îmbunătățiri!) 
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Există o dezbatere foarte frecventă în cercurile profesionale conform căreia 

dezvoltarea de noi tipuri de automobile nu intră în sfera cercetării și 

dezvoltării, deoarece acestea nu pot fi considerate ca fiind noi în ceea ce 

privește cercetarea și dezvoltarea. Multe tipuri diferite de mașini sunt deja 

produse, iar multe dintre ele sunt similare. 
 

Această dezbatere este încă în curs de desfășurare. Până în anii 1970, mulți 
oameni au susținut că cercetarea și dezvoltarea automobilului s-a încheiat 
practic în anul 1893, când Donát Bánki și János Csonka au inventat 
carburatorul. Apoi, acest principiu a fost ușor modificat în anii '70, cu trendul 
descendent al carburatorului înlocuit cu injecția de combustibil. Unii spun că 
nu s-au întâmplat prea multe de atunci. Sau nu? 

 
1.3. Tipuri de inovare 

Există mai multe tipuri de inovare care pot fi diferențiate între ele. În această parte 
a materialului, trecem în revistă câteva dintre aceste tipuri. 

 
Conform definiției Comisiei Europene, 
esența inovării sociale constă în idei noi 
(produse, servicii, moduri) care rezolvă 
probleme sociale și creează noi colaborări și 
relații sociale (inovare în elementele sferei 
umane, îmbunătățirea retenției angajaților, a 
condițiilor sociale, stimularea mobilității 
interne, extinderea gamei de beneficii 
sociale). 

Exemplu: Dezvoltarea și introducerea de noi procese care au ca rezultat prevenirea 
consumului de droguri sau prevenirea bolilor în civilizație reprezintă produse ale 
inovării sociale. 

În schimb, inovarea tehnologică reprezintă 
un ansamblu de operațiuni științifice, 
tehnice, organizatorice, economice și 
comerciale efectuate pentru a îmbunătăți 
eficiența și rentabilitatea activității 
economice și pentru a obține impacturi 
sociale și ecologice favorabile. Ca urmare, 
sunt create produse, procese și servicii noi 
sau modificate substanțial, precum și 
proceduri și tehnologii care sunt aplicate și 
introduse pe piață, inclusiv acele modificări 
care sunt noi doar într-un anumit sector sau 
organizație. 
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În conformitate cu definiția inovării menționată mai sus, se pot distinge patru tipuri 
de inovare pe baza subiectului inovării: 

 
Inovarea în materie de produse: „Întreprinderile care implementează produse 
și/sau servicii cu caracteristici noi sau semnificativ îmbunătățite, cu specificații 
tehnice, cu software aplicat sau cu alte elemente imateriale, modul de utilizare sau 
ușurința de utilizare într-o anumită perioadă de timp se numesc companii de inovare 
în materie de produse. Doar modificările aduse caracteristicilor estetice și 
revânzarea de produse și servicii achiziționate din altă parte nu fac parte din această 
categorie”. [Zs. Bulla, A. Kövesd, P. Kövesd, P. Maczuga, M. Marta, S. Racolta, A. 
Pantea, M. A. Zaharie, Cs. Mullik, V. Tóthné Borbély – Training on Corporate 
Innovation Management System for Competitiveness, Guidebook, p. 58] 

 
Exemplu: GPS, ceas inteligent etc. 

 
Inovarea în materie de proces/tehnologie: „Întreprinderile cu inovare în tehnologie 
au dezvoltat tehnologii sau servicii de producție noi sau semnificativ îmbunătățite și 
proceduri de transport al produselor într-o anumită perioadă de timp. Rezultatele 
unor astfel de inovări pot fi semnificative în ceea ce privește nivelul de producție, 
calitatea produselor/sau serviciilor sau producția și distribuția. Simplele schimbări 
organizaționale sau de management nu sunt considerate inovare”. (Zs. Bulla, A. 
Kövesd, P. Kövesd, P. Maczuga, M. Marta, S. Racolta, A. Pantea, M. A. Zaharie, Cs. 
Mullik, 
V. Tóthné Borbély – Training on Corporate Innovation Management System for 
Competitiveness, Guidebook, p. 58) 

 
Exemplu: utilizarea codului QR în procesele de depozitare 

 
Inovarea în materie de marketing: „Întreprinderile cu inovare în materie de 
marketing introduc o nouă metodă de modificare a designului sau a ambalajului 
produsului, a amplasării, a promovării produsului sau a prețurilor acestuia”. (Zs. 
Bulla, A. Kövesd, P. Kövesd, P. Maczuga, M. Mar- ta, S. Racolta, A. Pantea, M. A. 
Zaharie, Cs. Mullik, V. Tóthné Borbély – Training on Corporate Innovation 
Management System for Competitiveness, Guidebook, p. 58) 

 
Exemplu: utilizarea de anunțuri online în locul anunțurilor offline 
Inovarea organizațională: „Întreprinderile cu inovare organizațională stabilesc noi 
metode de organizare în practica lor de afaceri, în organizarea locului de muncă sau 
contactele externe”. (Zs. Bulla, A. Kövesd, P. Kövesd, P. Maczuga, M. Marta, S. 
Racolta, A. Pantea, M. A. Zaharie, Cs. Mullik, V. Tóthné Borbély – Training on Cor- 
porate Innovation Management System for Competitiveness, Guidebook, p. 58) 

 
Exemplu: introducerea unui nou sistem de management al inovării sau a unui nou 
sistem de instruire și formare; 
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Inovarea se poate distinge și prin alte aspecte, luând în considerare inovarea închisă 

și deschisă, precum și utilizarea portofoliului de cunoștințe. 
 

 

 

 
 

O altă categorie de comparare este nivelul de noutate. Se disting mai multe tipuri: 

 
Auxiliar: activități care modifică, perfecționează, simplifică, consolidează și adaugă 

valoare produselor, proceselor, serviciilor, modurilor de producție și de transport 

existente. Cele mai multe inovări aparțin acestei categorii. (de exemplu: Walkman-> 

MP3 player) 

 

Radical: implică introducerea unui nou produs sau serviciu care se dezvoltă într-o 

afacere importantă sau care duce la crearea unei noi industrii sau are un impact 

semnificativ asupra întregii industrii și are ca rezultat crearea de noi valori. (de 

exemplu: cod QR) 

 

Descoperire: are elementul crucial care îi surprinde pe oameni. Această inovare 

creează ceva complet nou sau satisface o nevoie necunoscută anterior (de exemplu: 

Facebook). 

Portofoliul de cunoștințe: Este valoarea combinată a cunoștințelor și a 

creativității acumulate de către companie pentru procese de inovare 

Inovare închisă: Companiile se bazează excesiv de mult 

pe portofoliul lor intern de cunoștințe. 

Inovare deschisă: Contactul în afara întreprinderii, de exemplu 

cunoștințele furnizorilor, ale instituțiilor de cercetare etc. și implicarea 

acestora în procesul inovării. (Un laborator viu reprezintă un bun exemplu) 
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Activitate de cunoaștere 2: 

Identificați două inovații potențiale pe care le-ați putea implementa în afacerea 
dumneavoastră! 

Exemplul 1 – O inovare „auxiliară”: 

Exemplul 2 – O inovare „radicală”: 

Gândindu-vă neconvențional, ce inovare NEBUNEASCĂ „revoluționară” ați 
dori să vedeți în afacerea dumneavoastră dacă timpul și banii nu ar reprezenta 
un obstacol? 

 

Și, nu în ultimul rând, în funcție de direcția de organizare a inovării, există inovare 

descendentă (de exemplu: Kaizen, atunci când inovațiile se bazează pe ideea 

angajaților) și inovare ascendentă (atunci când puterea de decizie rămâne la nivelul 

conducerii). 

 

Activitate de cunoaștere 3: 

Identificați o inovare sau potențiale inovații pe care le-ați putea implementa în 
afacerea dumneavoastră pentru fiecare tip de inovare! 

Tip Descriere Exemple de inovare sau potențial 
în afacerea mea 

Socială Inovarea socială se 

referă la conceperea și 

implementarea de noi 

soluții care au un impact 

pozitiv asupra indivizilor 

și comunităților. 

 

Tehnologică O inovare tehnologică 

reprezintă un produs sau 

o procedură nouă sau 

îmbunătățită cu 

caracteristici tehnologice 

semnificativ diferite. 
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Activitate de cunoaștere 3: 

Identificați o inovare sau potențiale inovații pe care le-ați putea implementa în 
afacerea dumneavoastră pentru fiecare tip de inovare! 

Produs Inovarea în materie de 
produse constă în 
crearea de noi produse 
sau versiuni 
îmbunătățite ale 
produselor existente 
care le sporesc utilizările. 

 

Proces O inovare de proces 
implică utilizarea unei 
metode de producție sau 
de livrare noi sau 
semnificativ 
îmbunătățite. 

 

Marketing Activități de marketing, 
cum ar fi cercetarea, 
dezvoltarea de concepte, 
testele prototipuri cu 
clienții și marketingul 
agresiv pentru a stimula 
inovarea. 

 

Organizațională Inovarea organizațională 
presupune crearea unei 
culturi a inovării și a unei 
capacități de inovare 
care să conducă la 
îmbunătățirea continuă. 

 

 

1.4. Companii inovatoare 

Mediul de afaceri și tehnologia sunt în continuă schimbare, astfel încât companiile trebuie 
să țină pasul. Dacă scopul afacerii este de a îmbunătăți eficiența și rentabilitatea, va avea loc 
o activitate de inovare economică. Dar cine sunt companiile inovatoare? Acest aspect este 
foarte important, deoarece majoritatea companiilor nu se consideră inovatoare. 

 
O întreprindere este considerată inovatoare atunci când a inovat sau inovează pe durata 
unei perioade de observație, indiferent dacă această inovare este sau nu: 
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• eficientă (inovarea planificată se realizează în cadrul procesului, indiferent 
de succesul pe piață sau de absența acestuia), 

• continuă, 

• întreruptă (din orice motiv înainte de a se încheia). 

Riscurile sporite sugerează că întreprinderile ar putea fi nevoite să abandoneze 
procesul de inovare. Acest lucru poate fi indicat de lipsa rezultatelor așteptate, de 
un dezinteres general față de dezvoltare sau de o implementare costisitoare. 

 
O altă greșeală des întâlnită este că, în ciuda progreselor și a rezultatelor deja bune, 
companiile continuă să încerce să îmbunătățească produsele sau serviciile fără 
întrerupere, venind mereu cu tot felul de idei. Acest cerc infinit, cu costuri în creștere 
și lipsa de venituri, duce cu siguranță companiile la faliment. O modalitate de a 
menține succesul este de a vă îmbunătăți produsul sau serviciul. Ideile neutilizate 
pot fi înregistrate pentru a fi utilizate ulterior. 

 

Activitate de cunoaștere 4: 

Completați această listă de verificare fie singuri, fie împreună cu echipa 
dumneavoastră. Acolo unde alegeți „DA”, explicați răspunsul în detaliu. Acolo 
unde alegeți „NU”, acesta este un domeniu la care trebuie să lucrați! 

Considerați că o creștere bazată pe inovare este esențială și aveți obiective în 
cascadă care să reflecte acest lucru? 

Da, atunci descrieți … 

Investiți un portofoliu de inițiative coerent, echilibrat din punct de vedere al timpului și 
al riscurilor, cu resurse suficiente pentru a câștiga? 

Da, atunci descrieți … 

Dispuneți de informații despre afaceri, de piață și tehnologice diferențiate care se 
traduc în propuneri de valoare câștigătoare? 

Da, atunci descrieți … 

Dispuneți de sisteme și procese pentru a sprijini inovarea? 

Da, atunci descrieți … 
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Aveți bugete și resurse clare alocate pentru inovare? 

Da, atunci descrieți … 

Creați noi modele de afaceri care sunt scalabile și durabile? 

Da, atunci descrieți … 

Sunteți mai buni decât competitorii dumneavoastră la dezvoltarea și lansarea 
inovărilor? 

Da, atunci descrieți … 

Lansați inovările la scara potrivită pe piețele și segmentele relevante? 

Da, atunci descrieți … 

Câștigați prin crearea și valorificarea rețelelor externe? 

Da, atunci descrieți … 

Sunt oamenii dumneavoastră motivați, recompensați și organizați pentru a inova în 
mod repetat? 

Da, atunci descrieți … 

 

1.5. Ce este un sistem de management al inovării (SMI)? 

În conformitate cu standardul CEN/TS 16555-1, sistemul de management al inovării 
este un set de elemente interconectate sau care interacționează ale unei organizații 
pentru politici și obiective de inovare și procese pentru atingerea acestor obiective. 
SMI descris în standard respectă principiul PDCA (plan-do-check-act - planificare-
efectuare-verificare -acțiune), prin urmare poate fi integrat în sistemele de 
management care funcționează deja în cadrul organizației (ISO 9001, ISO 14001 
etc.), dar poate fi construit și ca sistem independent, autonom. 
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Elementele sistemului pot fi găsite în capitole separate ale standardului, ceea ce 
facilitează în mare măsură proiectarea pas cu pas a sistemului SMI. Printre principalii 
factori ai unei implementări de succes se numără conducerea, strategia, facilitatorii, 
metodele de management al inovării și organizația în sine. 

 
Etape (în circulație): 

 

 
 

Introducerea SMI vine cu mai multe avantaje în funcționarea societăților, cum ar fi: 

 
eventuala îndeplinire a condițiilor  licitațiilor europene și naționale 
corespunzătoare cu un certificat independent; 

 
promovarea creșterii din inovare și creșterea veniturilor și a profiturilor; 

 
aducerea unei gândiri noi și a unei noi valori pentru organizație; 

 
crearea de valoare din inovare împreună cu partenerii; 
încurajarea implicării angajaților în activitățile organizației, consolidând munca în 
echipă și cooperarea. 

 
Pentru a avea un SMI eficient, un manager de inovare ar putea pune lucrurile în 
mișcare. Potrivit unei cercetări internaționale, un bun manager de inovare trebuie 
să aibă următoarele competențe, cunoștințe și abilități (procesul de inovare este 
împărțit în trei faze: planificare, implementare și evaluare): 

Idei 

Planificare 
Procesul de 

inovare 

Dezvoltare 
Rezultatul 

(rezultatele) 
inovării 

Evaluare 
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Competență 
și faza procesului de inovare 

Caracteristicile unui manager de inovare 
în țările ECE analizate 

1. PLANIFICARE (generarea de idei și gestionarea ideilor, planificarea 
procesului de inovare) 

Competența unui manager de 
inovare 

• Creativitate 
• Gândire strategică 
• Capacitatea de a stabili obiective 

Cunoștințele unui manager de 
inovare 

• Cunoștințe privind tendințele 
existente și emergente în tehnologie 
și afaceri 

• Cunoștințe privind dezvoltarea 
proiectelor de inovare 

• Cunoștințe privind strategiile de 
inovare 

Abilitățile unui manager de inovare • Capacitatea de a genera idei și de a 
gândi neconvențional 

• Abilitatea de a sprijini generarea ideii 
în cadrul organizației 

• Abilitatea de a înțelege tendințele 
emergente 
în tehnologie și afaceri 

2. Implementare (implementare, protecție, exploatare, marketing) 

Competența unui manager de 
inovare 

• Luarea deciziilor și asumarea 
responsabilității 

• Soluționarea problemelor 
• Comunicare 

Cunoștințele unui manager de 
inovare 

• Cunoștințe privind coordonarea 
persoanelor și a resurselor 

• Cunoștințe privind tehnicile de 
conducere 

• Cunoștințe privind tehnicile de 
motivare 

Abilitățile unui manager de inovare • Capacitatea de a implementa 
proiecte de inovare 

• Abilitatea de a pune în aplicare 
strategia 

• Capacitatea de a aplica rezultatele 
cercetării în 
produse/servicii noi 
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3. EVALUARE (evaluare și îmbunătățire) 

Competența unui manager de inovare • Consecvență 

• Obiectivitate 

• Capacitatea de a stabili priorități 

Cunoștințele unui manager de inovare • Cunoștințe privind introducerea pe piață a 
inovarei 

• Cunoștințe privind tehnica (tehnicile) de 
evaluare 

• Cunoștințe privind metodele de evaluare 

cantitativă și calitativă 

Abilitățile unui manager de inovare • Capacitatea de a monitoriza impactul 
comercial al inovarei 

• Capacitatea de a monitoriza progresul 
proiectelor 

• Capacitatea de a stabili criterii de evaluare 

realiste pentru procesul de inovare 

 

Resurse: Universitatea Babeș-Bolyai (proiect Innome: 2015.-1-HU-KA202-13551) Raport general; 

Training on Corporate Innovation Management System for Competitiveness; 2016; p. 13 

 
1.6. Standarde de management al inovării 

Un standard este un document care conține reguli, orientări sau caracteristici care 
se aplică activităților sau rezultatelor acestora. Acestea sunt stabilite prin consens și 
trebuie aprobate de un organism recunoscut. Există diferite niveluri de organisme 
recunoscute, cum ar fi un organism național, european și internațional. Cel mai înalt 
organism este ISO. 
Standardele - inclusiv, desigur, standardele ISO - sunt create de numeroși 
profesioniști cu cunoștințe vaste și experiență semnificativă. Astfel, acestea sunt 
proprietate intelectuală care integrează cunoștințe semnificative și sunt protejate 
de drepturi de autor. Dreptul de aplicare poate fi obținut prin achiziționarea 
standardului. Standardele sunt disponibile de la organismul de agrementare și 
organismele naționale de standardizare. 

 
1.6.1. Familia de standarde CEN/TS 16555 

Pentru a dispune de un cadru pentru gestionarea inovării, Comitetul European 
pentru Standardizare a elaborat și publicat sub denumirea CEN/TS 16555 o familie 
de 7 standarde intitulată „Managementul inovării”. La fel ca aplicarea oricărui 
standard, aplicarea „Managementului inovării” nu este obligatorie, dar este utilă și 
practică. 

 
Scopul principal al acestei familii de standarde este de a ghida organizațiile să 
introducă, să dezvolte și să mențină un sistem de management al inovării. 
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O caracteristică foarte importantă a acestui standard este faptul că are ca 
scop certificarea și, indiferent de traduceri și naturalizări, standardul poate fi 
aplicat în toate țările membre ale CEN/CENELEK. 

 
Nu în ultimul rând, „sistemul de management al inovării prezentat în acest 
document respectă structura PDCA (plan-do-check-act), astfel încât să poată fi 
integrat în alte sisteme standardizate de management al afacerilor existente în 
organizații, de exemplu EN ISO 9001, EN ISO 14001 etc.” (Zs. Bulla, A. Kövesd, P. 
Kövesd, P. Maczuga, M. Marta, S. Racolta, A. Pantea, M. A. Zaharie, Cs. Mullik, V. 
Tóthné Borbély – Training on Corporate Innovation Management System for 
Competi- tiveness, Guidebook, p. 50.) 

 
Părți ale familiei de standarde CEN/TS 16555: 

 
• CEN/TS 16555-1:2013 – Sistem de management al inovării 

• CEN/TS 16555-2:2015 – Managementul informațiilor strategice 

• CEN/TS 16555-3:2015 – Gândirea inovativă 

• CEN/TS 16555-4:2015 – Managementul proprietății intelectuale 

• CEN/TS 16555-5:2015 – Managementul colaborării 

• CEN/TS 16555-6:2015 – Managementul creativității 

• CEN/TS 16555-7:2015 – Evaluarea managementului inovării 

 
(CEN/TS 16555-1) sintetizează celelalte părți și definește domeniile de dezvoltare 
care sunt considerate necesare și fezabile de către conducerea și/sau angajații 
companiei. Etapele necesare pentru standard includ decizia conducerii companiei 
cu privire la audit, sondajul prin chestionar, interviuri structurate cu persoane cu 
competențe corespunzătoare, discuții în grup, pregătirea raportului de evaluare și 
elaborarea planului de acțiune. În consecință, compania poate compila subiecte de 
dezvoltare și propuneri de proiecte, apoi poate selecta propuneri pentru 
implementare. 

 
1.6.2. ISO 56000 Seria de standarde internaționale de managementul inovării 

 
ISO (Organizația Internațională de Standardizare) a dezvoltat seria de standarde 
internaționale ISO 56000 „Managementul inovării” pentru a se asigura că 
întreprinderile și instituțiile au cel mai eficient management al inovării și pot 
comunica între ele în cel mai bun mod posibil. 
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Astfel, un standard este un document tehnic, al cărui obiect este soluționarea 
eficientă a sarcinilor tehnice, tehnico-economice. Se poate referi la un produs, 
o tehnologie, un proces sau un serviciu. 

 
Un domeniu-cheie al standardelor ISO este gestionarea standardelor. Cum ar fi: 

 
• ISO 9000 Sistemul de management al calității, 
• ISO 14000 Sistemul de management de mediu 
• ISO / TS 16949 Sistemul de management al calității în domeniul auto etc. 

 
Numeroase organizații aplică mai multe standarde de management, iar acestea 
sunt adesea integrate. 

 
Cu câțiva ani în urmă, ISO a început să dezvolte o serie de 9 părți de standarde ISO 
56000 de management al inovării. 5 au fost deja publicate și 4 sunt în curs de 
elaborare. Seria de standarde este dezvoltată astfel încât să poată fi integrată cu alte 
standarde de management din cadrul organizației. Un instrument important pentru 
a asigura acest lucru este standardul „ISO 56000 Managementul inovării - Cerințe”, 
care este încă în curs de elaborare. 

 
Condiția prealabilă pentru cooperare: 
În lipsa acesteia, eficiența procesului este mult redusă. 

 
Standardul „ISO 56000-2020 Managementul inovării - Fundamente și vocabular”, 
pe lângă faptul că clarifică elementele de bază pentru toți utilizatorii standardului, 

stabilește bazele pentru cooperarea și 
comunicarea între organizații. 

 
Standardul „ISO 56003-2019 
Managementul inovării - Instrumente și 
metode pentru parteneriatul pentru 
inovare - Ghid” oferă orientări pentru ca 
organizațiile să colaboreze pentru 
inovare. 

 
Comunicare 
eficientă 

Utilizarea aceluiași 
concept de 
interpretare 

Vorbirea aceluiași 
limbaj profesional 
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Celelalte standarde se referă, în principal la gestionarea etapelor-cheie în procesul 
de inovare, și anume: 

• punerea în aplicare a sistemului de management al inovării propriu-zis 
• evaluarea managementului, 
• gestionarea proprietății intelectuale 
• managementul informațiilor strategice, managementul ideilor 
• cuantificarea operațiunilor de inovare 

 
Părțile standardului ISO 56000: 

 

NUMĂR DE SERIE DESCRIERE STANDARD 

ISO 56000-2020 Managementul inovării – Fundamente și 
vocabular 

ISO 56001 (în curs de elaborare) * Managementul inovării — Sistem de 
management al inovării — Cerințe. Va fi 
construit pe baza standardelor 
sistemelor de management (SSM) 

ISO 56002-2019 Managementul inovării — Sistem de 
management al inovării — Ghid 

ISO 56003-2019 ISO 56003-2019 Managementul inovării 
— Instrumente și metode pentru 
parteneriatul pentru inovare - Ghid 

ISO 56004-2019 ISO 56004-2019 Evaluarea 
managementului inovării — Ghid 

ISO 56005-2020 ISO 56005-2020 Managementul inovării 
— Instrumente și metode pentru 
managementul proprietății intelectuale 
— Ghid 

ISO 56006 (în curs de elaborare) Managementul inovării — Instrumente 
și metode pentru managementul 
informațiilor strategice — Ghid 

ISO 56007 (în curs de elaborare) Managementul inovării — Instrumente 
și metode pentru managementul ideilor 
— Ghid 

ISO 56008 (în curs de elaborare) Managementul inovării — instrumente 
și metode pentru măsurarea 
operațiunilor de inovare — Ghid 

* (în curs de elaborare) înseamnă că standardul nu este încă complet finalizat 
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Conținutul fiecărei părți a familiei de standarde este următorul: 
 

ISO 56000-2020 Managementul inovării - Fundamente și vocabular: 
 

„Acest document furnizează vocabularul, conceptele fundamentale și principiile 
managementului inovării și implementarea sistematică a acestuia. Se aplică pentru: 

a. organizații care implementează un sistem de management al inovării sau 
care realizează evaluări ale managementului inovării; 

b. organizații care trebuie să-și îmbunătățească capacitatea de a gestiona în 
mod eficient activitățile de inovare; 

c. utilizatori, clienți și alte părți interesate relevante (de exemplu, furnizori, 
parteneri, organizații de finanțare, investitori, universități și autorități publice) 
care doresc să aibă încredere în capacitățile de inovare ale unei organizații; 

d. organizații și părți interesate care doresc să îmbunătățească comunicarea 
prin intermediul unei înțelegeri comune a vocabularului utilizat în 
managementul inovării; 

e. furnizori de formare, evaluare sau consultanță în domeniul managementului 
inovării și sistemelor de managementul inovării; 

f. elaboratori de standarde de managementul inovării și standarde conexe”. 
[ISO 56000:2020 (E), p.1.] 

 
ISO 56002-2019 Managementul inovării — Sistem de management al inovării — 
Ghid: 

 
„Acest document oferă îndrumări pentru stabilirea, implementarea, menținerea și 
îmbunătățirea continuă a unui sistem de management al inovării pentru a fi utilizat 
în toate organizațiile constituite. Se aplică pentru: 

a. organizații care urmăresc un succes susținut prin dezvoltarea și 
demonstrarea capacității lor de a gestiona în mod eficient activitățile de inovare 
pentru a obține rezultatele scontate; 

b. utilizatori, clienți și alte părți interesate, care doresc să aibă încredere în 
capacitățile de inovare ale unei organizații; 

c. organizații și părți interesate care doresc să îmbunătățească comunicarea 
prin intermediul unei înțelegeri comune a ceea ce constituie un sistem de 
management al inovării; 

d. furnizori de formare, evaluare sau consultanță în domeniul managementului 
inovării și sistemelor de managementul inovării; 

e. factori de decizie, care urmăresc o mai mare eficiență a programelor de sprijin 
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pentru obținerea capacităților de inovare și a competitivității organizațiilor, 
precum și a dezvoltării societății”. [ISO 56002:2019 (E), p.1.] 

 
ISO 56003-2019 Managementul inovării — Instrumente și metode pentru 
parteneriatul pentru inovare — Ghid: 

 
„Acest document oferă o îndrumare pentru parteneriatele pentru inovare. Descrie 
cadrul parteneriatului pentru inovare (a se vedea clauza 4 până la clauza 8) și 
exemple de instrumente corespunzătoare (a se vedea anexa A până la anexa E) 
pentru a 

— decide dacă să se încheie un parteneriat pentru inovare, 

— identifica, evalua și selecta partenerii, 

— alinia percepțiile privind valoarea și provocările parteneriatului, 

— gestiona interacțiunile dintre parteneri”. [ISO 56003:2019 (E), p.1.] 
 

ISO 56004-2019 Evaluarea managementului inovării — Ghid (IMA: Evaluarea 
managementului inovării): 

 
„Acest document va ajuta utilizatorul să înțeleagă de ce este benefic să efectueze o 
evaluare a managementului inovării (EMI), ce trebuie să evalueze, cum să efectueze 
EMI și, astfel, să maximizeze beneficiile rezultate, care sunt aplicabile în mod 
universal pentru: 

— organizațiile care își doresc un succes susținut în activitățile lor de inovare; 

— organizațiile care desfășoară activități de EMI; 

— utilizatori și alte părți interesate (de exemplu, clienți, furnizori, parteneri, 
organizații de finanțare, universități și autorități publice) care doresc să aibă 
încredere în capacitatea unei organizații de a gestiona în mod eficient inovarea; 

— părți interesate care doresc să îmbunătățească comunicarea prin intermediul 
unei înțelegeri comune a managementului inovării (MI), prin intermediul unei 
evaluări; 

— furnizori de formare, evaluare sau consiliere în domeniul MI; 

— elaboratori de standarde conexe; 

— cadre universitare interesate de cercetarea legată de EMI”. [ISO/TR 
56004:2019 (E), p.1] 

ISO 56005-2020 Managementul inovării — Instrumente și metode pentru 
managementul proprietății intelectuale — Ghid: 

 
„Gestionarea eficientă a proprietății intelectuale este esențială pentru sprijinirea 
procesului de inovare, este esențială pentru creșterea și protecția organizațiilor și 
reprezintă motorul pentru competitivitatea acestora. 
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Acest document propune orientări pentru susținerea rolului proprietății intelectuale 
în cadrul managementului inovării. Acesta își propune să abordeze următoarele 
aspecte privind gestionarea proprietății intelectuale la nivel strategic și operațional: 

— Crearea unei strategii de PI pentru a sprijini inovarea într-o organizație; 

— Stabilirea unui management sistematic al PI în cadrul proceselor de inovare; 

— Aplicarea unor instrumente și metode coerente pentru PI în sprijinul 
gestionării eficiente a PI. 

Acest document poate fi utilizat pentru orice tip de activități și inițiative de inovare.” 
[ISO 56002:2019 (E), p.1.] 

 
O descriere mai detaliată a fiecărui standard poate fi găsită pe site-ul web 
ISO; cu toate acestea, standardele complete sunt disponibile doar prin 
achiziționare, dar acest cost este neglijabil în comparație cu costurile de 
inovare ale unei organizații. 

 
 

1.7. Finanțarea inovării 

 
După cum s-a subliniat deja, finanțarea inovărilor reprezintă întotdeauna un risc! 
Procesele de inovare nu sunt niciodată gratuite și, în același timp, nu se poate 
garanta că inovarea care rezultă în urma unui proces va genera venituri și/ sau va 
crește profitul sau că veniturile – dacă sunt generate - vor acoperi costurile inovării. 
Trebuie să țineți cont de faptul că este posibil ca unele dintre inovațiile 
dumneavoastră să nu ajungă nici măcar în punctul în care să poată genera venituri. 
Este posibil să vă dați seama, în orice moment al procesului de inovare, că 

• dezvoltarea planificată nu este fezabilă din motive tehnice sau de altă natură sau 

• nu există o cerere pe piață pentru produsul sau serviciul care urmează să fie 
creat ca urmare a inovării sau venitul preconizat pe piață nu va acoperi costurile 
de inovare sau un produs nou (adesea mai ieftin sau mai bun) a fost lansat de 
concurenții dumneavoastră între timp sau 

• pur și simplu nu aveți suficienți bani pentru a finanța procesul de inovare. 
 

În cazul în care survin circumstanțe financiare periculoase, procesul de 
inovare ar trebui să se încheie. Din păcate, costurile acțiunilor deja puse în 
aplicare nu vor fi recuperate niciodată. 

 
În unele cazuri, costurile inovării și riscurile implicate nici măcar nu sunt realizate. 
Un exemplu arhetipal este atunci când antreprenorii debutanți sau persoanele care 
intenționează să 
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înceapă o afacere (cum ar fi, de exemplu, dezvoltatorii de noi aplicații mobile) vin cu 
un produs sau un serviciu care se bazează aproape exclusiv pe propriile cunoștințe 
și pe propria creativitate. Costurile reale ale inovării vor fi acoperite, în cea mai mare 
parte, din resurse personale, în timp ce alte surse de venituri (locuri de muncă 
remunerate) nu vor fi la îndemâna acestora pe parcursul procesului de inovare. 
Un alt exemplu tipic este atunci când IMM-urile nu cunosc desfășurarea activităților 
de inovare. Nu trebuie uitat faptul că tehnologiile și piețele sunt în continuă 
schimbare, iar întreprinderile trebuie să se adapteze dacă doresc să supraviețuiască 
sau să se dezvolte. În majoritatea cazurilor, această adaptare poate fi facilitată doar 
prin inovare. Cu toate acestea, multe IMM-uri s-au obișnuit să considere această 
necesitate de adaptare ca pe o altă sarcină a comportamentului lor de zi cu zi. Prin 
urmare, IMM-urile nu sunt conștiente de rolul pe care îl joacă inovarea în activitățile 
lor cotidiene și este posibil să nu considere cheltuielile aferente drept costuri de 
inovare. Acestea ar trebui totuși plătite, dar ei le contabilizează ca fiind costuri legate 
de alte activități. 

 
În cazul inovării sociale, rezultatele inovatoare nu generează niciun venit sau 
costurile depășesc cu mult veniturile rezultate. În general, rezultatele inovării sociale 
nu sunt direct cuantificabile din punct de vedere monetar, ci reprezintă progrese în 
ceea ce privește condițiile sociale, cum ar fi îmbunătățirea calității vieții, o sănătate 
mai bună, reducerea sărăciei etc. 

 
1.7.1  Finanțare 

Așa cum s-a demonstrat în secțiunile de mai sus, inovarea are întotdeauna costurile 
și riscurile sale. Dacă există un cost, acesta trebuie finanțat și el. Există două tipuri 
de contribuții: cele proprii și cele externe. Bazarea exclusiv pe finanțarea externă 
este foarte rară, deoarece finanțatorii externi solicită aproape întotdeauna o 
anumită contribuție proprie, deoarece nu doresc să suporte întregul risc al inovării, 
ci doresc să îl împartă cu inovatorul. 
Aparent, există mai multe opțiuni disponibile pentru a finanța parțial inovarea din 
surse externe, dar aceasta este o impresie înșelătoare. Finanțatorii externi sunt 
destul de selectivi atunci când decid pe cine sau ce să finanțeze. De exemplu, băncile 
sprijină doar solicitanții solvabili și solicită garanții adecvate, în timp ce subvențiile 
sunt distribuite într-un mediu extrem de competitiv și vor fi acordate numai acelor 
inovații care îndeplinesc criteriile stabilite în cererea de propuneri. 
Cererile pot fi depuse numai în anumite perioade, ceea ce înseamnă că procesul de 
inovare propriu-zis poate dura ani de zile. Prin urmare, subiectul inovării poate 
deveni caduc din punct de vedere tehnic și/sau comercial înainte de publicarea 
cererii de propuneri și, din păcate, nici așteptarea nu poate garanta acordarea 
subvenției. 
Investitorii providențiali (Business angels) și investitorii în capital de risc vor fi dispuși 
să se implice doar în 
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finanțarea unui proiect de inovare în cazul în care consideră că există o șansă bună 
de rentabilitate în câțiva ani cu o rată a dobânzii mult mai mare decât cea plătită de 
bănci (adică se așteaptă să vândă la un preț bun acțiunile pe care le-au achiziționat 
atunci când au investit într-o idee). 
Calendarul și ratele sunt aspecte importante care trebuie luate în considerare atunci 
când se caută finanțare externă. Costurile inovării și obligațiile de plată apar în mod 
continuu, prin natura lor, însă, de cele mai multe ori, acestea nu sunt distribuite 
uniform pe parcursul procesului de inovare. În consecință, dacă o parte sau întreaga 
sumă furnizată din exterior este primită chiar de la început, proporția care nu este 
imediat necesară pentru procesul de inovare poate fi cheltuită pentru alte procese 
de afaceri (urmând să fie înlocuită mai târziu din surse proprii, desigur). Există, de 
asemenea, cazuri în care prima etapă a procesului de inovare este finanțată de un 
finanțator extern, dar etapa finală trebuie să fie prefinanțată de către inovator. În 
astfel de cazuri, costurile etapei finale sunt rambursate după ce proiectul a fost 
verificat. În acest caz, rambursarea întârziată după finalizarea și revizuirea 
proiectului pot ridica probleme. În plus, în urma auditului s-ar putea constata că 
unele costuri nu sunt eligibile și, prin urmare, rambursarea finală nu va acoperi toate 
costurile incluse în bugetul aprobat al proiectului. 

 
Este important să se țină cont de faptul că prima parte a procesului de inovare 
trebuie să fie finanțată de către inovator. Cofinanțatorii vor fi dispuși să contribuie 
(în cazul în care o astfel de opțiune este disponibilă) doar dacă sunt convinși de 
rezultatul scontat și de procesul de inovare. 

 
1.7.2. Tipuri de finanțare al inovărilor 

În secțiunile care urmează, este prezentată o sinteză orientativă a principalelor 
forme de finanțare a inovărilor. Este necesar să rețineți că abundența aparentă de 
opțiuni este înșelătoare. În realitate, multe întreprinderi vor constata că sunt 
disponibile doar câteva forme de finanțare, dacă sunt disponibile sau că nu sunt 
deloc disponibile. În plus, accesibilitatea efectivă a banilor depinde în mare măsură 
de clauzele oricărui contract încheiat între finanțator și beneficiar. Așa cum spune 
proverbul, dificultatea rezidă în detalii. 

 
1.7.2.1. Finanțarea inovărilor întreprinderilor nou-înființate (start-up-uri) 

 Descriere  

Majoritatea proceselor de inovare pornesc de la o idee. Dar drumul de la idee la 
realitate este, de obicei, unul lung, iar instituțiile comerciale de finanțare nu vor fi 
dornice să finanțeze costurile chiar de la începutul procesului (cu excepția, poate, a 
finanțării comunitare). Așadar, finanțarea rămâne pe umerii proprietarului ideii, 
adică inovatorul. Poate că familia și prietenii pot ajuta și ei. Aceștia pot împrumuta 
bani, pot contribui sau pot coopera la înființarea unei afaceri comune. Desigur, banii 
împrumutați trebuie restituiți. 



Introducere și noțiuni de bază despre inovare și managementul inovării MODUL 1 

33 

 

 

 

 

• Inovatorul însuși, în aproape toate cazurile 
• În cazul în care membrii de familie/prietenii împrumută bani inovatorului, iar 

procesul de inovare eșuează, ceea ce duce la incapacitatea inovatorului de a 
rambursa împrumutul, riscul este suportat împreună de către inovator și 
creditori. 

 

Întrucât acestea sunt singurele opțiuni disponibile în majoritatea cazurilor, 
argumentele pro și contra nu se aplică. 

 
1.7.2.2. Finanțare din surse proprii 

 

Multe întreprinderi dispun de resurse financiare suficiente pentru a-și finanța 
propria invenție parțial sau, în cazul ideal, pentru a plăti întregul proces. Acest lucru 
poate lua forma unei finanțări mascate, în cazul în care companiile nu creează 
conturi separate pentru astfel de costuri sau atunci când nici măcar nu sunt 
conștiente de faptul că sunt implicate într-un proces de inovare. Finanțarea izolată 
este și o opțiune; în acest caz, costurile sunt capitalizate atunci când inovarea are 
succes și apoi sunt contabilizate ca amortizare pe parcursul mai multor ani. 

 

Doar compania 
 

• Poate fi inițiată în orice moment. 
• Mult mai puțină administrare în comparație cu alte soluții de finanțare. 
• Viteza procesului poate fi optimizată. 

 

• Este posibil ca resursele financiare să nu fie suficiente pentru a finanța întregul 
proces de inovare. 

• Poate provoca probleme (lipsuri) în finanțarea altor activități ale afacerii. 
1.7.2.3. Împrumuturi bancare 

 

Banca acordă un împrumut companiei. Împrumutul trebuie rambursat pe parcursul 
perioadei specificate în contract, împreună cu dobânzile și comisioanele bancare 
acumulate 

 

Numai solicitantul împrumutului 

Entitatea care își asumă riscul 

Argumente pro și contra 

Descriere 

Entitatea care își asumă riscul 

Argumente pro 

Argumente contra 

Descriere 

Entitatea care își asumă riscul 
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• Împrumuturile pot fi solicitate în orice moment. 
• Există mai multe bănci de unde puteți alege. Dacă una nu oferă un împrumut 

pentru afacerea dumneavoastră, o alta ar putea totuși să o facă. 
• Condițiile împrumutului variază de la o bancă la alta. Poți alege banca cu 

cele mai favorabile condiții. 
• Uneori, împrumuturi preferențiale sunt disponibile, în special pentru inovare. 
• Banca ce acordă împrumutul nu interferează cu afacerea dumneavoastră. 

 

• Împrumuturile sunt disponibile numai pentru întreprinderile solvabile. 
Astfel, împrumuturile disponibile pentru întreprinderile nou-înființate sau în 
curs de dezvoltare sunt rare. 

• Solicitanților li se cere să furnizeze garanții adecvate. 
• Ratele dobânzilor se pot modifica. 

1.7.2.4. Investitori providențiali („business angels”)  
 

În ciuda a ceea ce sugerează numele, aceștia nu sunt îngeri, ci investitori dispuși să 
facă investiții relativ mici și să își asume riscuri mari. De obicei, un investitor 
providențial achiziționează o participație minoritară cu un profit mare ulterior, dacă 
inovarea are succes. 

 

Riscul este împărțit între investitorul providențial și companie proporțional cu 
deținerea acțiunilor. 

 

• Nu este necesar ca întreprinderea să fie solvabilă. Prin urmare, investitorii 
providențiali pot aduce salvarea companiilor care nu pot solicita 
împrumuturi bancare. 

• Investitorii providențiali sunt, de asemenea, dispuși să finanțeze întreprinderi nou-înființate, 
deși nu neapărat 
chiar de la începutul procesului de inovare. 

• Investitorii providențiali finanțează doar faza de început a procesului și, de cele mai multe 
ori, nu chiar de la început. 

• Chiar dacă faza de pornire este implementată cu succes, fondurile pentru finanțarea 
restului procesului pot să nu fie disponibile. 

1.7.2.5. Investiții în capital de risc 
 

De obicei, investitorul achiziționează o participație minoritară în cadrul companiei prin majorarea 
de capital. 

Argumente pro: 

Argumente contra: 

Descriere 

Entitatea care își asumă riscul 

Argumente pro: 

Argumente contra: 

Descriere 
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În cazul în care inovarea se dovedește a fi un succes, investitorul își va vinde acțiunile 
cu un profit mare, uneori ani mai târziu. 

 

Riscul este împărțit între investitorul capitalului de risc și companie, proporțional 
cu acțiunile deținute. 

 

• Nu este necesar ca întreprinderea să fie solvabilă. Prin urmare, investitorii în 
capital de risc pot ajuta companiile care nu pot solicita împrumuturi bancare. 

• Există mulți investitori în capital de risc din care puteți alege. Dacă unul 
nu dorește să investească în inovația dumneavoastră, altul ar putea să o 
facă. 

• Investitorii în capital de risc sunt întotdeauna disponibili, puteți apela la ei 
aproape în orice moment. 

 

• Investitorii în capital de risc sunt pretențioși și vor încerca să selecteze 
investiții care oferă randamente ridicate prin riscuri relativ scăzute. Prin 
urmare, este recomandabil să îi abordați numai cu idei în care majoritatea 
parametrilor și caracteristicilor sunt deja cunoscute și funcționarea inovarei în 
sine poate fi demonstrată. Este important să aveți un plan de afaceri bun și o 
prezentare convingătoare (adesea cu o durată de până la 3-10 minute) 

• Aceștia nu sunt neapărat dornici să investească în întreprinderi nou-
înființate sau în inovații aflate într-un stadiu incipient de dezvoltare. 

• Așteptările acestora privind veniturile din dividende și vânzări de proprietăți sunt 
semnificativ mai mari decât ratele dobânzii bancare. 

• Pot interveni în activitatea economică (Nu este neapărat o problemă dacă 
investitorul poate promova succesul inovării.) 

 
 

1.7.2.6. Subvenții directe pentru proiecte de inovare 
 

Din când în când, guvernele naționale sau Uniunea Europeană lansează cereri de 
propuneri pentru întreprinderi, instituții și consorții de instituții care îndeplinesc 
anumite criterii (de exemplu, Horizon Europe). Câștigătorilor li se acordă subvenții 
directe. În cele mai multe cazuri, subvenția nu acoperă costul total al proiectului, 
prin urmare, trebuie prevăzute resurse proprii. 

 

Riscurile sunt împărțite. Riscul inovatorului este limitat doar în măsura contribuției 
proprii furnizate, cu excepția cazului în care contractul este reziliat din cauza unei 
încălcări majore din partea inovatorului. 

Entitatea care își asumă riscul 

Argumente pro: 

Argumente contra: 

Descriere 

Entitatea care își asumă riscul 



MODUL 1 Introducere și noțiuni de bază despre inovare și managementul inovării 

36 

 

 

 

 

• Nu este necesar ca solicitanții să fie solvabili. 
• Subvențiile directe nu trebuie rambursate! 
• În majoritatea cazurilor, o parte semnificativă a costurilor este prefinanțată de subvenție. 

 

Aceasta este una dintre cele mai favorabile opțiuni de finanțare, dar are și 
numeroase dezavantaje! 

• Cererile de candidaturi pentru subvenții adecvate sunt publicate relativ rar. 
Astfel, adesea sunteți nevoiți să așteptați ani de zile pentru subvenția 
potrivită, iar inovația planificată poate deveni între timp caducă. 

• Poate duce la întârzieri inutile în procesul de inovare. 
• În Ungaria, în majoritatea cazurilor este necesară o contribuție proprie 

semnificativă, iar disponibilitatea acesteia ar trebui demonstrată la 
momentul primei plăți, chiar dacă cea mai mare parte a contribuției proprii 
va fi necesară abia mult mai târziu, uneori după ani de zile. 

• Multe companii nu îndeplinesc cerințele de aplicare. 
• O povară administrativă foarte mare. 
• Procesul de depunere a cererilor necesită multă muncă și, prin urmare, este 

costisitor. În cazul în care subvenția nu este acordată, vor fi bani irosiți. 
• Ultima etapă a procesului de inovare este, în general, post-finanțată. În 

consecință, această etapă trebuie să fie finanțată de către inovator. 
• Sumele de bani pentru acoperirea costurilor ultimei faze sunt 

disponibile numai după procedura de examinare, care este adesea 
destul de lungă. 

• Examinarea relevă adesea elemente neeligibile, iar suma plătită efectiv va fi 
redusă în consecință. 

 
1.7.2.7. Sprijin pentru inovare integral sau parțial rambursabil 

 

Singura diferență dintre această opțiune de finanțare și subvențiile directe pentru 
proiectele de inovare descrise la punctul 1.7.2.6. este aceea că, în acest caz, suma 
primită trebuie rambursată parțial sau total. În consecință, acest aranjament 
financiar poate fi considerat, de fapt, un împrumut fără dobândă. Există opțiuni în 
care se renunță la rambursare parțial sau integral, dacă sunt îndeplinite anumite 
condiții. 
1.7.2.8. Finanțare comunitară 

 

Persoana sau compania care dorește să efectueze un proces de inovare anunță pe 
Internet obiectivului de inovare și costurile estimate pentru implementare. În cazul 
în care activitățile de publicitate au succes, un grup voluntar de finanțatori va 

Argumente pro: 

Argumente contra: 

Descriere 

Descriere 
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furniza suma necesară. Finanțarea comunitară poate funcționa după principiile 
investițiilor sau împrumuturilor. 

• O modalitate de rambursare a unei astfel de finanțări este de a oferi 
finanțatorilor, cu titlu gratuit, produsul creat. 

• Finanțarea comunitară este facilitată și de portalurile de internet create special în 
acest scop. 

• Finanțarea comunitară a apărut în ultimul deceniu și a evoluat de atunci. 
 

Creditori sau investitori 
 

• Pot fi finanțate și idei, cu condiția să fie solide și promițătoare. 
• Persoanele cu capacități financiare foarte limitate pot finanța, de asemenea, idei. 
• Portofoliile de investiții partajate pot fi create cu sume relativ mici. 

 

• Dificultăți în verificarea seriozității ideii de inovare și a fiabilității inovatorului. 

 
1.7.2.9. Donație comunitară 

 

Este similară cu finanțarea comunitară discutată la punctul 1.7.2.8., cu excepția 
faptului că finanțatorii nu se așteaptă la niciun randament, prin urmare, finanțarea 
acordată este, de fapt, o donație. În consecință, această soluție de finanțare este 
utilizată, de obicei, pentru a atinge obiective fără niciun randament sau beneficii 
financiare. Aceasta poate fi potrivită, de exemplu, pentru finanțarea inovărilor 
sociale de mici dimensiuni. 

 
NOTĂ În timpul elaborării acestui ghid, au fost introduse unele părți ale familiei de 
standarde ISO 56 000 și au fost retrase elemente din familia de standarde CEN/TS 
16 555. Acest ghid conține referințe atât la vechile standarde CEN/TS 16 555, cât și la 
noile standarde ISO 56 000. 

Entitatea care își asumă riscul 

Argumente pro: 

Argumente contra: 

Descriere 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

„Dacă nu știi încotro te îndrepți, cum te-ai putea 
aștepta să ajungi acolo?” 

 
Basil S. Walsh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

 

 
 

Obiective de învățare: 

• înțelegerea introducerii în practicile de gestionare a afacerilor comerciale 
• învățarea parametrilor care trebuie monitorizați și gestionați în cadrul unui 

IMM, inclusiv managementul inovării 
• mai multe informații despre managementul calității în cadrul IMM-urilor 
• mai multe informații despre managementul riscului în cadrul IMM-urilor 
• mai multe informații despre managementul proiectelor de inovare 
• mai multe informații despre implementarea gestionării afacerilor comerciale 

și despre instrumentele de gestionare a afacerilor comerciale 

 
Competențe: 

 

Competențe de gestionare a afacerilor 
comerciale 

• Leadership 
• Gestionarea riscurilor 
• Managementul calității 
• Dezvoltarea practicilor de inovare 

Competențe de gestionare a 
proiectelor/managementul proiectelor 

• Planificare 
• Stabilirea obiectivelor 
• Gestionarea riscurilor 
• Utilizarea instrumentelor de gestionare a 

proiectelor/management de proiect 
• Gestionarea personalului în 

contextul proiectelor de inovare 
 

Importanța inovării pentru IMM-uri este recunoscută pe scară largă. Cel de-al 
doilea modul va introduce cursanții în elementele de bază privind: 

1. Gestiunea afacerilor comerciale 
2. Managementul calității 
3. Gestionarea riscurilor 
4. Gestionarea proiectelor/Management de proiect 
5. Gestionarea resurselor umane în contextul proiectelor de inovare 

 
Subcapitolele includ descrieri și exemple vizuale de instrumente care pot fi utilizate 
pentru a realiza în mod eficient obiectivele de mai sus. 
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2. Management 

Managementul reprezintă una dintre activitățile de bază ale oricărei companii, 
implicând numeroase procese. 

 
2.1. Gestionarea afacerilor comerciale 

Termenul „gestionarea afacerilor comerciale” se referă la procesul de „planificare, 
organizare, conducere și control al eforturilor membrilor organizației și de utilizare 
a tuturor celorlalte resurse organizaționale pentru a atinge obiectivele 
organizaționale declarate.” 

 
2.1.1. Aspecte ale gestionării afacerilor comerciale 

Leadership: Managerii de afaceri influențează direcția și succesul unei afaceri prin 
influența pe care o au asupra personalului. Managerii de afaceri de succes posedă 
anumite calități care le permit să își asume rolul de lider. Aceste calități sunt: 

 
1. Angajament; angajamentul de a atinge obiectivele de afaceri stabilite de 

organizațiile lor. 

2. Conducere prin puterea exemplului;  acționează ca modele pentru 
personalul lor, oferind sprijin și îndrumare. Orientarea spre obiectiv, 
dăruirea și optimismul îi inspiră pe ceilalți să le acorde încrederea și să 
lucreze împreună pentru o cauză comună. 

3. Conștientizarea propriei situații;  sunt conștienți de punctele forte, de 
limitele și limitările lor personale. Caută feedback din partea personalului și 
se străduiesc întotdeauna să se perfecționeze. 

 
Funcțiile conducerii în afaceri: 

 
1. Planificarea obiectivelor și organizarea sarcinilor pentru a fi atinse. 

2. Instruirea personalului cu privire la modul de îndeplinire a sarcinilor și 
coordonarea activităților echipei. 

3. Monitorizarea punerii în aplicare a strategiilor și a progresului operațiunilor 
comerciale. 

4. Identificarea și analizarea problemelor din organizațiile lor și propunerea de 
soluții pentru remedierea situațiilor problematice. 

5. Elaborarea, punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea strategiilor 
pentru operațiuni comerciale armonioase și lipsite de probleme. 
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6. Controlul performanței personalului. 

7. Gestionarea conflictelor și încurajarea lucrului în echipă 

8. Gestionarea schimbării și promovarea inovării 

 

Gestiune financiară: Gestionarea aspectului financiar al oricărei afaceri implică 
asigurarea, alocarea și controlul resurselor financiare. Gestionarea finanțelor 
reprezintă una dintre cele mai importante – dacă nu cea mai  importantă - părți ale 
gestionării afacerilor comerciale, deoarece asigură supraviețuirea și dezvoltarea 
unei afaceri. Mai precis, gestiunea financiară implică: 

 
1. Estimarea necesarului de capital al afacerii. 

2. Analiza datoriilor și a capitalurilor proprii pe termen scurt și pe termen lung. 

3. Stabilirea surselor de finanțare (emiterea de acțiuni, obligațiuni, 
împrumuturi, garantarea investițiilor etc.) 

4. Gestionarea asociațiilor investiționale ale afacerii. 

5. Gestionarea numerarului și a creditelor 

6. Gestionarea excedentului (declararea dividendelor și a profiturilor reținute) 
 

Gestionarea „microeconomiei” afacerii: Termenul „gestionarea 
microeconomiei” se referă la gestionarea factorilor „care afectează alegerile 
economice individuale” ale unei afaceri. Pe scurt, este vorba de gestionarea cererii, 
a ofertei și a forței de muncă. 

 

Gestionarea „macroeconomiei” afacerii: termenul „gestionarea 
macroeconomiei” se referă la studiul: 

 
1. Creșterii pieței 

2. Inflației 

3. Ratei șomajului 

4. Producției la nivel de industrie 

5. Comerțului la nivel internațional 

6. Politicile care influențează factorii menționați mai sus. 
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Potrivit lui Kamugisha (2017), aspectele microeconomice ale unei afaceri pot fi 
realizate prin adresarea următoarelor întrebări: 

 

Care? Ce? Care este/va fi produsul afacerii având în vedere resursele umane, 
timp, tehnologice și financiare disponibile? Adițional, ce se poate 
cumpăra cu aceleași resurse? 

De ce? Ce nevoi (sociale, de piață etc.) își propune afacerea să satisfacă 
prin produsul său? De ce sunt necesare resursele specifice 
disponibile? 

Cum? Cum va fi fabricat produsul afacerii? Cum va achiziționa 
întreprinderea resursele necesare pentru a fabrica produsul? 

Pentru cine? Pentru cine produce întreprinderea și pentru cine distribuie 
produsul? 

Când? Când va fi fabricat produsul? Când va fi distribuit produsul? Cât 
timp va rămâne pe piață? Când va fi consumat produsul? Când 
trebuie să aibă loc economii de resurse? Când trebuie să aibă loc 
investițiile? 

Unde? Unde va fi fabricat produsul? Unde va fi distribuit produsul? Unde 
va fi vândut produsul? 

 

Activitate de cunoaștere 1: 

Pe baza întrebărilor de mai jos (care/ce, de ce, cum ...) 

Credeți că produsul/serviciul dumneavoastră satisface nevoile vizate? Care sunt 
aceste nevoi? 

 

Cât timp a rămas produsul/serviciul dumneavoastră pe piață fără a fi îmbunătățit sau 
modificat în vreun fel? 

 

Credeți că amploarea și disponibilitatea produsului/serviciului dumneavoastră sunt 
benefice pentru rezultatele/succesul organizației dumneavoastră? 
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2.2. Managementul calității în afaceri 

Strategiile de management al calității sunt considerate un atu important în lumea 
afacerilor extrem de competitivă în prezent. „Managementul calității” este un 
termen multidimensional care înglobează o serie de practici care asigură o calitate 
constantă a produselor, precum și o calitate constantă a proceselor și a operațiunilor 
care conduc la cercetarea, dezvoltarea, îmbunătățirea, producția și distribuția 
acestor produse și servicii.” 

 
În cele din urmă, termenul „calitate” se referă la angajamentul unei organizații de a 
oferi consumatorilor cele mai bune produse/servicii posibile. Termenul este o 
„umbrelă” care acoperă factorii care definesc calitatea unui produs sau serviciu: 

• Erori minime în timpul fazei de proiectare 

• Erori minime în timpul etapei de producție/fabricație 

• Defecte minime ale produsului/serviciului finit care ajunge la consumator 

• Defecte minime ale materiilor prime 

• Disponibilitatea căilor de comunicare cu clienții 

• Servicii de asistență post-vânzare și suport pentru clienți  

• Transparență și onestitate privind beneficiile produselor/serviciilor 
 

Pentru a răspunde creșterii cererii tot mai mari pentru managementul calității, 
organizații precum TUV și ISO au dezvoltat Sisteme de Management al Calității (SMC) 
care au crescut foarte mult în popularitate în ultimii 20 de ani. În 2021, existau sute 
de mii de organizații certificate ISO sau TUV în întreaga lume. 

 
Beneficiile SMC: 

• Creșterea cotei de piață 

• Creșterea exporturilor 

• Creșterea vânzărilor 

• Creșterea profitabilității 

• Creșterea competitivității 

• Sistematizarea îmbunătățită a procedurilor 

• Creșterea gradului de conștientizare a personalului cu privire la responsabilitățile 
sale 

• Reducerea costurilor 

• Timpi de producție mai scurți 
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• Îmbunătățirea calității produselor și serviciilor 

• Îmbunătățirea rezultatelor angajaților în ceea ce privește motivația, 
satisfacția, munca în echipă și comunicarea 

• Creșterea satisfacției clienților 

• Îmbunătățirea relațiilor cu furnizorii, asociații și părțile interesate 

• Capacități îmbunătățite de cercetare și dezvoltare, precum și de inovare 

• Capacități îmbunătățite de gestionare a riscurilor; analiza recurentă a 
riscurilor curente și previzibile, aplicarea de măsuri proactive. 

 
2.2.1. Ce este practica de management al calității? 

Potrivit lui Schniederjans și Schniederjans (2015), managementul calității poate fi 
clasificat în două aspecte diferite, dar interconectate [Ketokivi și Schroeder 2004]: 

 

1. Managementul tehnic al calității; termenul „practici tehnice de management 
al calității” se referă la stabilirea anumitor standarde de calitate, punerea în 
aplicare a practicilor de control al proceselor și utilizarea instrumentelor care vor 
duce la satisfacerea acestor standarde. 

2. Managementul social al calității; termenul „Practici sociale de management al 
calității” se referă la managementul angajaților, instruirea personalului, instruirea 

furnizorilor, munca în echipă și practicile de coordonare. Practicile de management 

social al calității sunt implementate prin: 

• Formare în domeniul calității; procesul de instruire a personalului, astfel 
încât acesta să poată îndeplini sarcinile de management al calității. Aceasta 
conduce la creșterea eficienței muncii prin înțelegerea principiilor și 
practicilor de management al calității. 

• Cooperare interfuncțională; procesul de coordonare a acțiunilor de 
management al calității între toate departamentele unei întreprinderi. 
Îmbunătățește productivitatea, proiectarea proceselor și cooperarea dintre 
personalul din diferite departamente. 

• Relații pe termen lung în cadrul lanțului de aprovizionare; procesele de 
stabilire a unor schimburi recurente și a unui schimb de informații cu 
furnizorii. Relațiile pe termen lung cu actanții din lanțul de aprovizionare 
prezintă beneficii, cum ar fi achiziționarea de materii prime de înaltă calitate, 
prețuri mai bune și o mai bună cunoaștere a pieței. 

2.2.2. Legătura dintre calitate și managementul inovării 

Procesele de management al calității au potențialul de a stimula inovarea. Practicile 
de management al calității creează o abordare sistematică în vederea exploatării 
oportunităților pentru: 
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• Identificarea nevoilor de resurse, surselor și alocarea resurselor pentru 
dezvoltarea de idei creative. 

• Implicarea echipelor de personal din diferite departamente și cu experiență 
diferită în lucrul la proiecte comune. 

• Colaborarea cu actanții din lanțul de aprovizionare, părțile interesate și 
asociații; schimbul de experiență și idei pentru dezvoltarea de noi tehnologii 
care să aducă beneficii tuturor părților implicate. 

 
Combinarea celor de mai sus cu o abordare sistematică a gestionării inovării poate 
duce la crearea de produse și servicii noi/îmbunătățite, la operațiuni mai eficiente 
de producție și în lanțul de aprovizionare, la o rezolvare mai eficientă a problemelor, 
la un personal mai calificat și, în cele din urmă, la mai mult succes 

 
2.2.3. Instrumente de management al calității 

Diagrama de flux; diagramele de flux descriu o metodă a fluxului de lucru utilizând 
o hartă vizuală pas cu pas. Acestea pot fi, de asemenea, utilizate pentru a descrie 
algoritmi. Diagramele de flux sunt cele mai bune pentru a ilustra fluxul exact de 
acțiuni în orice scenariu, eveniment, sarcină, acord de facturare, proces de 
documentare, aranjamente organizaționale etc. Acest tip de diagramă poate ajuta 
managerii să identifice mai ușor problemele dintr-un proces. 

 
 
 

START 

PROCES 

SFÂRȘIT 

PROCE
S 

PROCES 

START 
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Proces 
Resurse 

Umane 

 

Mediu Mentenanță și 
întreținere 

Tehnologie Materiale 
Inspecție - 

Evaluare 

Gestionare - 

finanțare 

Fișa de verificare; fișele de verificare permit o colectare mai eficientă a datelor pe 
baza unor cifre concrete. Fișele de verificare sunt utilizate pe parcursul întregului 
proces de evaluare a unui produs, serviciu sau proces. 

Exemplu  
FIȘA DE VERIFICARE A 

CONTROLULUI CALITĂȚII 
Produs/serviciu: 

 

Etapă/Sarcină: 

ID produs/serviciu: 
 

Data: 

Număr inspectat: 
 

Inspectat de: 

TIPUL ȘI CAUZA ERORII NUMĂR EVENIMENTE SUBTOTAL 
 Luni Marți Miercuri Joi Vineri 

Exemplu de eroare Intrare 
nr. 1 

2 1 1  1 5 

Exemplu de eroare Intrare 
nr. 2 

3   2  5 

TOTAL GENERAL 5 1 1 2 1 10 
 

Diagrama cauză-efect (Diagrama Ishikawa, Analiza cauzelor principale sau 
diagrama fishbone); astfel de diagrame înregistrează toate rădăcinile potențiale ale 
unei probleme și sunt adesea create prin brainstorming în contextul unei echipe. 

 
 
 

 
 

 
  Lipsa de 

conștientizare cu 

privire la sistemele 

UE 

  Lipsa 

instrumentelor de 

monitorizare 

 
  Lipsa instrumentelor de 

evaluare 

 
 

Necesitatea actualizărilor de 

software

 
 

Probabilitate ridicată 

de corupere a datelor 

de rezervă 

  Politici de mediu 

restrictive/prea 

stricte 

 
Lipsa instruirii în 

management de proiect 
Lipsa de managementul 

proiectului și a 
livrabilelor 

Plan de lucru 

 
 
 

Diagrama Pareto; diagramele Pareto sunt utilizate pentru a însuma grafic un grup 
de date legate de diferiți subiecți. Acestea ajută managerii să prioritizeze problemele 
și să găsească soluții. Valorile de pe grafic sunt prezentate în ordine descrescătoare 
în funcție de rata cu care se produc. În acest exemplu, compania a identificat că 
„Lipsa instruirii” pare să fie cel mai frecvent factor care afectează în mod negativ 
serviciile pentru clienți. Prin urmare, compania ar trebui să investească mai multe 
resurse în formarea personalului său. 

 
Problemă 

de 

producție 

livrabilă 1. 
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Lipsa de formare a personalului Lipsa de comunicare Lipsa instrumentelor de  
  asistență pentru clienți 

. 

Lipsa sprijinului din partea 
conducerii 

 
 

Grafice de control; acestea explică evoluția unui proces pe parcursul unei perioade 
de timp. Pe scurt, arată modalitatea stabilității unui proces și dacă se află sub control 
pe baza valorilor maxime și minime acceptabile. Graficele de control pot indica dacă 
trebuie efectuate ajustări ale parametrilor de proces pentru a controla variația. 

 

Graficul de control al ratei unitare de producție - martie 2021 
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Serviciul clienți problematic 
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Histogramă; histogramele prezintă variații ale unei valori stabilite pe intervale de 

timp specifice, de exemplu numărul de reclamații ale clienților în lunile 1-12 ale unui 

anumit an. Histogramele oferă o vizualizare cu ușurință a datelor numerice pentru 

a evalua starea pe termen lung a unui aspect al unei afaceri. 
 

Evaluările/satisfacția clienților - martie 2021 
Max = 5 
Min = 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

[1899311899ral,1899311899ral] [1899311899ral, 190011900ral] [190011900ral, 190021900ral] [190021900ral, 190031900ral] 190031900ral, 190041900ral 

SCORURI 

 

Diagrama de dispersie; diagrama de dispersie poate face parte din managementul 

calității pentru a ilustra relația dintre două variabile. De exemplu, poate fi utilizată 

pentru a vedea dacă numărul de angajați pe o linie de producție are legătură cu 

numărul de produse defecte. Dacă punctele de pe diagramă sunt împrăștiate pe 

toate axele X și Y, diagrama poate fi interpretată ca arătând „nicio corelație”. Dacă 

punctele de pe axele X și Y prezintă o corelație pozitivă, acestea vor urma 

îndeaproape o traiectorie ascendentă. Dacă punctele de pe axele X și Y prezintă o 

corelație negativă, vor urma îndeaproape un model descendent. 

Numărul de proiecte finanțate în legătură cu managerii de proiect din echipa PM - 2010 - 2020 
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2.3. Gestionarea riscului (GR) 

Este general acceptat faptul că toate deciziile de afaceri sunt luate cu grade diferite 

de incertitudine și că prezintă întotdeauna riscuri. Se referă la toate activitățile 

desfășurate de o persoană sau de o organizație cu scopul de a identifica 

riscurile/daunele potențiale și de a pune în aplicare măsuri de prevenire sau control 

al acestora. Practica de gestionare a riscurilor începe în momentul în care o idee de 

afaceri este schițată într-un plan de afaceri și continuă pe parcursul întregii sale vieți. 

Conceptul de gestionare a riscurilor a fost cercetat și dezvoltat de-a lungul mai 

multor decenii; a fost elaborată o abordare sistematică a gestionării riscurilor, care 

poate fi pusă în aplicare în paralel cu managementul calității, cu obiectivul de a 

identifica și reduce riscurile, de a îmbunătăți calitatea produselor, de a îmbunătăți 

eficiența operațională, sustenabilitatea și supraviețuirea organizației. 

 
Numeroasele beneficii ale gestionării riscului 

• Creșterea performanțelor financiare 

• Creșterea eficienței în alocarea resurselor 

• Servicii și produse îmbunătățite 

• Creșterea satisfacției clienților 

• O poziție mai sigură pe piață datorită capacităților sporite de a prevedea și 

de a depăși provocările 

• Indicatori mai clari ai succesului și ai realizării obiectivelor 

• Direcție și viziune mai clară a unei organizații 

 
2.3.1. Dimensiunile gestionării riscurilor 

Atunci când se angajează să implementeze un mod de gestionare a riscurilor pe 

termen lung și de succes, conducerea organizației trebuie să fie conștientă de cele 

3 dimensiuni în care există GR. 

1. Structura; se referă la o structură a GR care facilitează identificarea și analiza 

cu ușurință a riscurilor actuale și potențiale. Acest lucru se poate realiza prin 

stabilirea unor mecanisme (politici, proceduri de raportare), competențe și 

aplicarea tehnologiilor specializate. 

2. Guvernare; se referă la procedurile de control intern și de comunicare care 

permit tuturor membrilor unei organizații, de la personal la conducere, să își 

înțeleagă rolurile și responsabilitățile în procesul de gestionare a riscurilor. 

3. Proces; se referă la procedurile specifice de identificare și analiză a riscurilor. 

Acest lucru se poate realiza prin utilizarea unor instrumente cum ar fi 

„Formulare de evaluare a riscurilor”, memorandumuri, încorporarea unor 

proceduri uniforme de evaluare a riscurilor și multe altele. 
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2.3.2. Gestionarea riscurilor pas cu pas 

Pasul 1: Identificați domeniile de activitate în care pot fi prezente riscuri, cum ar fi: 

1. Resurse umane; de exemplu, lipsa instruirii, a comunicării etc. 

2. Tehnologiile existente care sunt utilizate; posibile erori, fiabilitate etc. 

3. Concurență 

4. Proceduri de fabricație 

5. Puncte slabe ale lanțului de aprovizionare 

6. Stocuri și inventar 

7. Alte active materiale care pot constitui o frână 

 
Pasul 2: Adăugați riscurile într-o „Fișă de analiză a riscurilor”. 

 
1. Stabiliți valori calitative și cantitative pentru fiecare risc consemnat 

2. Analizați probabilitatea riscurilor consemnate 

3. Analizați impactul riscurilor 

4. Calculați costul potențial al riscurilor 

5. Rezumați strategiile de reducere, combatere sau prevenire a riscurilor consemnate 

 
Pasul 3: Asigurați resursele necesare pentru a reduce, preveni și combate riscurile 

în conformitate cu analiza dumneavoastră. 

 

Pasul 4: Revizuiți analiza de risc și actualizați-o, după cum este necesar, la intervale de timp 

uniforme. 

 
2.3.3. Instrumente de gestionare a riscurilor 

 

• Analiza cauzelor principale; cunoscută și sub numele de diagrama Fishbone, 

Ishikawa sau cauz-efect, menționată anterior în acest modul. Analiza 

cauzelor principale se aplică pentru a aborda un risc la rădăcină, mai degrabă 

decât pentru a remedia simptomele acestuia. 

• Analiza SWOT; analiza SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 

- Puncte forte, Puncte slabe, Oportunități, Amenințări) este utilizată pentru a 

enumera toate SWOT-urile identificate ale unei întreprinderi ca un prim pas 

pentru a formula strategia generală de afaceri, inclusiv gestionarea 

riscurilor. 
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Exemplu de tabel de analiză SWOT 
 

Puncte forte 

 Depunem eforturi pentru a îmbunătăți mereu 
produsele/serviciile 

 Departament dedicat proiectelor de inovare 

 Formarea personalului face parte din cultura 
organizației 

Puncte slabe 

 Organizația nu dispune întotdeauna de 

capital pentru a investi în inovare 

Oportunități 

 Scheme de finanțare a proiectelor UE disponibile 

 Schemele naționale de finanțare a proiectelor 

disponibile pentru a promova 

inovarea/digitalizarea 

 Disponibilitatea unor seminarii online de 

educare a personalului cu privire la 

managementul proiectelor și la proiectele 

specifice inovării 

Amenințări 

 Concurența este o organizație mai mare, cu 

mai multe resurse pentru a concura pentru 

inovare 

 Carantine COVID-19 

 
Registru; registrele de risc sunt utilizate pentru a enumera toate riscurile identificate și 
pentru a sintetiza impactul acestora și răspunsurile planificate pentru a le gestiona. 

Exemplu de registru de riscuri 
 

Risc Impact 

scăzut/mediu/ridi

cat 

Măsuri de 

control 

disponibil

e 

Probabilitate 

scăzută/medie/r

idicată  

Măsuri care 

trebuie luate 

De către cine? 

Lipsa 

finanțării 

proiectelor 

de inovare 

Ridicată 

Niciun proiect 

de 

inovare/operați

uni învechite 

Utilizarea 

instrumentelor 

de inovare 

pentru a ajuta la 

căutarea și 

gestionarea 

oportunităților 

 

Medie 

Dedicarea 

personalului 

pentru a 

căuta finanțare 

prin intermediul 

sistemelor UE 

Manageri de 

proiect în 

cadrul echipei 

pentru proiecte 

de inovare 

 

Carantine 

COVID-19 

 

Ridicată 

Încetarea 

operațiunilor 

de 

managementul 

proiectului 

Digitalizarea 

instrumentelor, 

laptopuri 

disponibile 

pentru 

manageri de 

proiect 

 

Medie 

Continuarea 

digitalizării 

tuturor 

instrumentelor și 

materialelor, 

partajarea 

documentelor pe 

platforme 

electronice…. 

Manageri de 

proiect în 

cadrul echipei 

pentru 

proiecte de 

inovare, 

managementu

l IMM-urilor 
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Matricea de probabilitate și impact; instrumentele matricei de probabilitate și 
impact ajută la prioritizarea riscurilor și la alocarea resurselor pentru a le combate 
în funcție de prioritatea lor. Matricea P&I combină scorurile de probabilitate și de 
impact ale riscurilor pentru a le clasifica în funcție de gravitatea lor. Matricea poate 
fi utilizată împreună cu registrul de riscuri. 

 

  

X 
Severitatea riscului = probabilitate x 

impact De exemplu: 

 

Impact 

 
Risc: Lipsa fondurilor pentru proiectele de inovare 
Impact: RIDICAT Prin urmare: severitatea riscului = impact ridicat x probabilitate medie = risc inacceptabil (3) 

Probabilitate de apariție: Medie 

 

2.4. Management de proiect 

„Ce este un „Proiect”?” 
 

Un „proiect” este un efort întreprins pentru a atinge un set de obiective planificate, 
cunoscute sub numele de „realizări”, „rezultate”, „beneficii” sau „produse”. 
Obiectivele proiectului sunt atinse într-un interval de timp și al unui buget și sunt 
planificate în ceea ce privește: 

• Calitatea 
• Costul 
• Timpul 

 

 

Ridicată 

 

 

Risc acceptabil 

(mediu – 2) 

 

 

Risc inacceptabil 

(ridicat – 3) 

 

 

Risc inacceptabil 

(extrem – 5) 

 

 

Medie 

 

 

Risc acceptabil 

(scăzut – 1) 

 

 

Risc acceptabil 

(mediu – 2) 

 

 

Risc inacceptabil 

(ridicat – 3) 

 

 

Scăzută 

 

 

Risc acceptabil 

(scăzut – 1) 

 

 

Risc acceptabil 

(scăzut – 1) 

 

 

Risc acceptabil 

(mediu – 2) 

Eveniment 

/ 

Impact 

 

 

Scăzut 

 

 

Moderat 

 

 

Ridicată 
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Termenul „Management de proiect” se referă la aplicarea combinată a abilităților, 
cunoștințelor, metodelor, expertizei și experienței pentru a atinge anumite obiective 
ale proiectului în cadrul anumitor parametri. Managementul de proiect este un 
proces continuu, care începe din faza de concept până la finalul duratei de viață a 
acestuia. 

 
Elementele managementului de proiect 

• Definirea provocării; de ce este necesar proiectul? Ce lacună încercăm să 
remediem? 

• Definirea cerințelor proiectului; ce resurse sunt necesare? Care este cerința 
de calitate a livrabilelor? Cum va fi alocat timpul și cât timp va dura proiectul? 

• Asigurarea resurselor; resursele pot fi achiziționate de la investitori, pe 
plan intern, prin intermediul sistemelor UE și naționale și multe altele. 

• Elaborarea unui plan de management al proiectului. 
• Elaborarea indicatorilor-cheie de performanță (KPI) ai proiectului 
• Monitorizarea progreselor înregistrate; efectuarea de revizuiri, adaptarea la 

schimbări, efectuarea de ajustări etc. 
• Gestionarea bugetului 
• Raportarea către părțile interesate, conducere, organismele naționale și ale 

UE, investitori etc. 
• Finalizarea livrabilelor și închiderea proiectului 

 
2.4.1 Ciclul managementului de proiect 

Etapa 1: Conceptualizare și planificare 
 

1. Identificați o problemă, o oportunitate sau o lacună în cadrul unei afaceri 
și/sau al unei piețe. 

2. Brainstorming-ul pentru idei cu privire la modalitatea de exploatare a 
oportunităților, de rezolvare a problemelor și de eliminare a lacunelor. 

3. Decideți obiectivele și rezultatele proiectului care vă vor ajuta să atingeți 
obiectivele de mai sus. 

4. Decideți CINE sunt părțile interesate și grupurile-țintă ale proiectului. 

5. Studiați fezabilitatea obiectivelor și a livrabilelor proiectului. 

6. Redactați o sinteză a celor de mai sus. 

7. Estimați bugetul; cât va costa dezvoltarea livrabilelor? Vor fi necesare 
deplasări? Câte ore de personal veți aloca pentru fiecare activitate? 

8. Efectuați o analiză a riscurilor. 
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9. Creați o diagramă Gantt. 

10. Alocați personalul pe sarcini specifice în funcție de experiența pe care o are. 

11. Stabiliți indicatorii-cheie de performanță (KPI) ai proiectului 

12. Elaborarea propunerii de proiect; propunerea de proiect conține toți 
descriptorii proiectului care vor ajuta investitorii, managerii, părțile 
interesate, organismele naționale și europene etc. să înțeleagă scopul 
proiectului, să aprobe implementarea acestuia și să îl finanțeze. Propunerea 
de proiect ar trebui să cuprindă următoarele: „CINE? PENTRU CINE, CUM?, 
CÂND?, UNDE?, CÂT?”. 

13. Trimiteți propunerea de proiect spre aprobare. 

 
Etapa 2: Execuție/Implementare 

 
1. Configurați o platformă de management al proiectelor. 

2. Elaborați un manual de management al proiectului 

3. Inițiați comunicarea între participanți 

4. Reuniunea inițială de lansare; în timpul reuniunilor inițiale, echipa de proiect 
se reunește pentru a discuta și prezenta obiectivele, livrabilele și etapele de 
referință. 

5. Lucrați la sarcinile convenite. 

6. Monitorizați calitatea și progresul cu ajutorul KPI 

7. Efectuați revizuiri la intervale convenite 

8. Elaborați și prezentați rapoarte de progres la intervale convenite 

9. Organizați întâlniri la intervalele convenite (săptămânal, lunar etc.) 

 
Faza 3: Finalizare și închidere 

 
1. Efectuați o analiză a realizării implementării proiectului; Au fost îndeplinite 

obiectivele la timp? Au apărut probleme grave? Au fost rezolvate toate 
problemele? Cât de bine a fost gestionat bugetul? 

2. Efectuați o analiză a performanței echipei de proiect; Cât de bine au 
comunicat participanții? Cât de bine s-a coordonat echipa pentru 
îndeplinirea sarcinilor? 

3. Adunați toate documentele și dovezile privind sarcinile și activitățile 

4. Elaborați și prezentați raportul final al proiectului 
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2.4.2. Resursele managementului de proiect 

Gestionarea resurselor în contextul proiectelor (inclusiv proiectele de inovare) este 
esențială pentru realizarea obiectivelor. Proiectele de succes pot contribui la 
avantajele competitive ale unei întreprinderi, oferind un pas înainte spre poziția de 
lider de piață. Mai precis, un management de proiect adecvat și eficient poate: 

• Să conducă la dezvoltarea de produse și servicii noi și/sau îmbunătățite, cu 
costuri minime. 

• Să îmbunătățească comunicarea internă și comunicarea/relațiile cu 
asociații, partenerii, furnizorii și părțile interesate. 

• Să crească transferul de cunoștințe pe plan intern și extern, care să 
conducă la inovații suplimentare. 

• Să crească oportunitățile de formare pentru personal și conducere într-un 
cadru de gestionare organic, ca o modalitate de a combate noile provocări 
care apar în timpul implementării proiectelor. 

• Să crească abilitățile și competențele legate de managementul proiectelor, 
sporind valoarea unei organizații ca membru al unui consorțiu extern de 
proiecte 

 
Tipuri de resurse de management de proiect [Jugdev 2014]: 

• Financiare; resursele monetare dedicate sarcinilor și rezultatelor proiectului. 
Resursele financiare pot fi dobândite din finanțări interne, de la investitori, 
din scheme UE și naționale etc. 

• Fizice; echipamente pentru spații de birouri 
• Timp 
• Tehnologice; expertiza tehnologică a organizației 
• Umane; abilitățile și experiența personalului, competențe, cunoștințe, 

parcurs educațional 
• Organizaționale; structuri organizaționale, procese și proceduri 

operaționale. 
• Sociale; relații cu părțile interesate, furnizori, asociați și parteneri, 

asociații și alte contacte 

 
2.4.3. Instrumente de managementul proiectelor 

• Registrul de riscuri (este prezentat anterior în acest modul) 
• Matricea de probabilitate și impact (este prezentată anterior în acest modul) 
• Diagrama Gantt; diagramele Gantt sunt utilizate pentru a contura calendarul 

unui proiect. Fiecare etapă, activitate, rezultat și acțiune este planificată, iar 
durata acestora este notată pe diagramă. Diagramele Gantt sunt utile pentru 
a comunica planul de proiect tuturor părților interesate/participanților și 
pentru a clarifica termene, roluri, activități și multe altele. 
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Exemplu de diagramă Gantt pentru un proiect 
 

 

Exemplu: < Numele proiectului > Diagrama Gantt 

Durata proiectului: ianuarie 2022 – decembrie 2022 

Activitatea 
proiectului 

Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec 

Management de 
proiect 

            

Asigurarea calității             

D1/A1 Pregătire, 

cercetare 

            

D1/A2 Proiectarea 
jocului 

            

D1/A3 

Dezvoltarea 

jocului 

            

D1/A4 Test alfa             

D1/A5 Test beta             

D1/A6 Finalizare 

și traduceri 

            

• Șabloane; șabloanele asigură redactarea documentației, a revizuirilor și a rapoartelor 
într-un format uniform. Unele aspecte-cheie ale proiectului care necesită utilizarea de 
șabloane sunt: rapoarte de progres, rapoarte de ședință, rapoarte financiare, 
documentarea evenimentelor, chestionare, interviuri, buletine informative, broșuri, 
asigurarea calității: fișa de monitorizare a KPI etc. 

• Platforme de management de proiect; există numeroase platforme gratuite sau pe 
bază de abonament disponibile pentru utilizare. Astfel de platforme facilitează 
partajarea de documente și informații și includ funcții de reamintire automată privind 
termenele-limită. 

• Manual de management al proiectului; un manual de management al proiectului 
conține toate informațiile de care participanții vor avea nevoie pentru a îndeplini 
sarcinile și a respecta termenele-limită, șabloane, clarificările privind standardele de 
calitate, procesul de revizuire și rezultatele finale. 

• Fișă de monitorizare a KPI; o fișă de monitorizare a KPI ajută managerii de proiect și 
echipele lor să urmărească progresul în derulare și să atingă obiectivele pentru fiecare 
sarcină și activitate. 
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Exemplu de fișă de monitorizare a KPI 
 

< Numele proiectului > Fișa de monitorizare a KPI 

Durata proiectului: ianuarie 2022 – decembrie 2022 

Indicator Tip 

Indicator 

Obiectiv final 

stabilit 

Observații Lider de 

proiect 

Participant 

2 

Participant 

3 

Stare 

Manual de 

management de 

proiect 

 
 

MP 

Versiune de 

manual 

finalizată 

Versiune 

înainte de 

începerea 

proiectului 

 
 

X 

   
 

Finalizat 

D1 – 

Cercetare/Son

daj 

Pregătire 

livrabilă 

20 de 

sondaje 

cu 

părți interesate 

  
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

În curs 

D1 – Dezvoltarea 

jocului 

Plan de lucru 

Dezvoltare 

livrabilă 

Versiune 

document 

plan de lucru 

Versiune 

după 

sondaje 

 
 

X 

   
 

În curs 

D1/A4 Rezultate 

test alfa 

Dezvoltare 

livrabilă 

Formulare 

feedback 15/15 

min. punctaj 4/5 

  
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

În curs 

 
 
 

Activitate de cunoaștere 2: 

Management de proiect 

Credeți că există nevoi în organizația dumneavoastră care pot beneficia de 
introducerea MP? Dacă da, unde? 

 

În ce mod credeți că MP din organizația dumneavoastră poate aduce beneficii 
clienților dumneavoastră? 

 

Credeți că practicile utilizate de organizația dumneavoastră pentru 
implementarea/livrarea proiectelor au fost eficiente? Dacă nu, de ce? 
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2.5. Managementul Resurselor Umane (RU)  

Stabilirea unor practici eficiente de gestionare a resurselor umane este esențială 
pentru supraviețuirea și eficiența unei întreprinderi, precum și pentru stimularea 
inovării. Managementul eficient al resurselor umane intensifică munca în echipă și, 
prin urmare, transferul de cunoștințe în cadrul unei organizații. 

Consolidarea muncii în echipă, încurajarea creativității și a inițiativei sunt aspecte 
esențiale pentru realizarea inovării. Desigur, realizarea inovării depinde în mare 
măsură de competențele celor care au sarcina de a veni cu idei noi și de a îndeplini 
sarcini și activități pentru dezvoltarea de servicii și produse noi/îmbunătățite. 

 
2.5.1. Creativitate și inovare 

Creativitatea va fi prezentată în detaliu în următorul modul, dar creativitatea și 
inovarea sunt interconectate; procesul de inovare necesită generarea și dezvoltarea 
de idei și soluții (sau rezultate) noi/creative, cum ar fi: 

• Produse noi/îmbunătățite 
• Servicii noi/îmbunătățite 
• Procese și proceduri noi/îmbunătățite 

 
Oamenii creativi se pot adapta în mod natural la provocări și au dorința de a veni cu 
idei noi și de a explora dezvoltarea și aplicarea acestora, prin urmare, sunt candidații 
perfecți pentru a prelua sarcinile unui proiect de inovare. 

 
Măsurarea și indicatorii creativității 

Pentru a determina „cât de creativ este un produs sau un serviciu”, îl putem analiza 
prin prisma următoarelor dimensiuni [Coprey și colab. 2011]: 

 
1. Noutate; este produsul/serviciul original, revoluționar, surprinzător? 

2. Rezoluție; este produsul/serviciul valoros, util și cuprinzător? 

3. Elaborare și sinteză; este produsul/serviciul bine conceput și bine realizat? 

 
În plus, putem utiliza următoarele criterii pentru a măsura calitativ creativitatea: 

1. Relevanță și eficacitate – „Cât de bine cunoaștem faptele existente, starea 
actuală a pieței / problemele / lacunele / oportunitățile?” 

• Corectitudine; produsul/serviciul utilizează tehnici acceptabile bazate pe 
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cunoștințele existente? 
• Performanță; produsul/serviciul face ceea ce ar trebui să facă? 
• Adecvare; se încadrează produsul/serviciul în spațiul dintre 

obiectivele și parametrii de utilizare a acestuia? 
• Operabilitate; este produsul/serviciul ușor de utilizat? 
• Durabilitate; este produsul/serviciul rezonabil de fiabil? 

 
2. Noutate – „Cât de bine am definit problema pe baza cunoștințelor existente 

și cât de bine am aplicat noile cunoștințe pentru a o rezolva?” 

• Diagnoză; atrage noul produs/serviciu atenția asupra problemelor existente 
în soluțiile actuale? 

• Prescripție; arată noul produs/serviciu că problemele actuale pot fi 
rezolvate? 

• Prognoză; permite noul produs/serviciu atenuarea problemelor viitoare? 
• Replicare; este noul produs/serviciu inovator, dar se bazează pe 

cunoștințe existente? 
• Combinație; combină noul produs/serviciu elemente ale unor soluții 

existente? 
• Creștere; duce noul produs/serviciu la o mai bună cunoaștere a 

domeniului/pieței respective? 
• Redirecționare; creează noul produs/serviciu noi oportunități pentru 

învățare ulterioară în domeniul/piața respectivă? 
• Reconstrucție; demonstrează noul produs/serviciu utilitatea soluțiilor 

anterioare? 
• Reinițiere; indică noul produs/serviciu o nouă abordare a rezolvării unei 

probleme? 
• Redefinire; poate fi noul produs/serviciu aplicat în moduri diferite? (mai multe 

utilizări) 
• Generație; are noul produs/serviciu potențialul de a conduce la alte 

evoluții? 
 

3. Eleganță – „Cât de bine este conceput și cât de bine realizat este noul 
produs/serviciu?” 

• Recunoaștere; are noul produs/serviciu sens la prima vedere? 
• Convingere; pare noul produs/serviciu să fie executat cu pricepere? 
• Plăcere; pare noul produs/serviciu să fie bine făcut? 
• Exhaustivitate; este noul produs/serviciu bine închegat? 
• Grație; este noul produs/serviciu bine conceput? 
• Armonie; se potrivesc bine între ele elementele noului produs/serviciu? (au 

sens?) 
• Sustenabilitate; este noul produs/serviciu ecologic? 
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4. Geneza – „Noul produs/serviciu ne permite să desfășurăm activități viitoare 
și să realizăm evoluții ulterioare?” 

 Fundamentare; constituie noul produs/serviciu o bază pentru 
continuarea activității? 

 Transferabilitate; generează noul produs/serviciu noi idei pentru 
rezolvarea unor probleme care nu au legătură cu acesta? 

 Germinalitate; sugerează noul produs/serviciu noi modalități de 
abordare a problemelor existente? 

 Seminalitate; indică noul produs/serviciu probleme care nu au fost 
observate anterior? 

 Viziune; sugerează noul produs/serviciu noi moduri de a căuta alte 
soluții? 

 Găsirea de căi; deschide noul produs/serviciu oportunități pentru a dezvolta noi concepte? 
 

Activitate de cunoaștere 3: 

Credeți că produsul/serviciul dumneavoastră atinge principalele obiective vizate de 
organizația dumneavoastră? 

 

Ce îmbunătățiri credeți că ar putea fi aplicate produsului/serviciului dumneavoastră 
(dacă este cazul) și de ce? 

 

Credeți că produsul/serviciul dumneavoastră poate deschide oportunități pentru a 
dezvolta noi concepte? 

 

 

2.5.2. Practici ale departamentului de resurse umane și inovarea 

Se pot forma echipe de inovare mai eficiente dacă se iau în considerare următoarele 
puncte și prin punerea în aplicare a anumitor practici: 
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1. Apelarea la motivația intrinsecă a personalului implicat în proiecte de 
inovare; personalul implicat în proiecte de inovare trebuie să considere că 
implicarea sa este, în primul rând, satisfăcătoare din punct de vedere 
personal. Selectarea/alocarea cu atenție a personalului pentru a lucra la 
anumite proiecte pe baza intereselor lor și, desigur, a experienței lor, pot 
realiza acest lucru. 

2. Oferirea de stimulente monetare, atunci când este cazul, dar să nu se bazeze 
niciodată doar pe acestea; stimulentele financiare pot motiva – de exemplu - 
personalul să se implice în proiecte de inovare, pe lângă activitatea lor zilnică 
obișnuită, însă acestea trebuie oferite cu grijă și atenție. Stimulentele 
financiare trebuie oferite fiecărui membru al echipei de proiect în mod 
echitabil și în conformitate cu obiectivele de performanță/calitate ale 
acestora. Acestea nu ar trebui să înlocuiască niciodată motivația intrinsecă a 
personalului. 

3. Utilizarea sistemului de evaluare a performanțelor personalului de inovare; 
sistemele de evaluare a performanței ar trebui utilizate cu scopul de a 
identifica deficiențele în ceea ce privește competențele personalului sau 
implementarea proiectelor de inovare și de a elimina lacunele. Unii KPI care 
pot fi monitorizați printr-un sistem de evaluare a performanței sunt: 
 Numărul de proiecte depuse de echipele proiectelor de inovare 
 Numărul proiectelor de inovare aprobate și finanțate 
 Numărul de angajați instruiți în managementul de proiect și practica 

managementului inovării în cadrul unei organizații 
 Nivelurile generale de satisfacție a personalului implicat în proiecte de inovare 
 Calitatea comunicării individuale între membrii echipei și eficiența 

coordonării 
4. Tolerarea eșecurilor timpurii; în special în cazurile în care o organizație face 

primii pași în managementul inovării și proiecte de inovare, se preconizează 
că rata de eșec va fi mai mare decât de obicei. Este important să recunoaștem 
acest fapt și să tolerăm eșecurile timpurii. În conformitate cu CEN/Ts 16555-
3:2015, merită să sprijinim crearea unui mediu în care riscurile și 
incertitudinile reprezintă norma și eșecurile sunt acceptate, deoarece aceasta 
poate constitui o bază pentru învățarea rapidă. Pe măsură ce experiența 
personalului în domeniul managementului de proiect crește, la fel va crește 
și rata de succes a acestuia și, desigur, acest lucru poate dura ceva timp. 
Angajarea sau desemnarea unui manager de proiect cu experiență pentru a 
conduce o echipă reprezintă o modalitate bună de a reduce la minimum 
eșecurile și de a accelera procesul de învățare al noului personal. 

5. Recompensați succesul pe termen lung 

7. Cultivarea unei mentalități transformatoare în rândul conducerii 
organizației; liderii/managerii din organizație ar trebui să se concentreze 
asupra obiectivelor pe termen lung și să aibă o viziune comună. O mentalitate 
transformatoare în rândul 
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membrilor de conducere ai unei organizații pot stimula creativitatea, inovarea și 
motivația personalului. 

 

8. Încorporați creativitatea și activitățile de consolidare a echipei (team 
building) în agenda organizației; exercițiile de creativitate și team building se 
concentrează asupra dezvoltării abilităților legate de rezolvarea problemelor, 
formularea ideilor, conceptualizare, comunicare și inovare. 

 
9. Implicarea diverselor grupuri de personal în proiecte de inovare; lucrul la un 

proiect este un proces organic interactiv în cadrul căruia membrii 
personalului discută, împărtășesc idei, efectuează analize, elaborează idei 
inovatoare, schimbă și dezvoltă idei și produse. Diferite echipe de proiect, cu 
personal care poate contribui la proiect din diferite perspective, pot crește 
eficiența implementării proiectului. Cu toate acestea, se recomandă ca, în 
toate cazurile, echipele de proiect să fie alcătuite cu atenție pentru a evita 
comunicarea defectuoasă și conflictele. 
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„Creativitatea este inteligența care se 
distrează.” 

Albert Einstein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
 
 
 

 

 
 

Obiective de învățare: 

• să cunoască și să fie în măsură să explice ce este și ce nu este 
creativitatea, în special în legătură cu inovarea 

• să cunoască și să recunoască barierele în calea gândirii creative și să fi 
învățat tehnici pentru depășirea acestora 

• să fie capabili să recunoască și să înțeleagă diferitele tipuri de gândire 
creativă 

• să cunoască activitățile care pot stimula fiecare tip de gândire și de ideație 
• să gestioneze în mod eficient ideile în timpul procesului creativ 
• să recunoască rolul critic al gestionării creativității atât la nivel individual, 

cât și la nivel organizațional 
• să fie capabili să aplice conceptele și instrumentele pentru managementul 

creativității 
• să cunoască rolul critic al gestionării procesului de creativitate 
• să știe ce pot face organizațiile pentru a încuraja creativitatea 

 
Competențe: 

• comunicare (în mod eficient despre creativitate, într-un fel care va 
încuraja participanții și echipele lor să creadă în capacitatea lor de a 
gândi creativ) 

• utilizarea sau aplicarea unei varietăți de metode dovedite care stimulează 
creativitatea 

• management (al procesului de gândire creativă mai eficient) 

Creativitatea ca și concept este adesea înțeleasă greșit. Se crede adesea că este o trăsătură cu care 
doar unii oameni se nasc. Într-o anumită măsură, este adevărat că este mai naturală pentru anumite 
tipuri de personalitate, dar creativitatea, ca orice altceva, este o abilitate sau o competență care poate 
fi învățată și/sau cultivată și dezvoltată. Fără ideile generate de gândirea creativă, nu ar exista 
inovație, iar întreprinderile și-ar vedea afacerile afectate. 
Schimbarea este, în mod ironic, una dintre puținele constante pe care ne putem aștepta să le 
întâlnim. Sistemele se schimbă, nevoile clienților se schimbă și societățile se schimbă. Fără idei noi și 
creative, cum ar putea companiile să răspundă la aceste schimbări? Poate că îi pot copia pe alții, dar 
nu vor fi niciodată lideri de piață și ceea ce funcționează pentru o companie nu funcționează neapărat 
pentru alta. Acest modul explorează: 

• principiile de bază și tipurile de creativitate 

• relația dintre creativitate și inovare 

• barierele în calea gândirii creative pe care le creează indivizii și organizațiile și modul în care 
acestea pot fi depășite sau evitate 

• managementul ideilor în timpul procesului creativ. 

Modulul 3: Creativitate și managementul ideilor. 
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3. Creativitate 

Persoanele artistice proiectează sau creează artă. Creativitatea este diferită și toată 
lumea posedă sau își poate dezvolta capacitatea de a gândi creativ. 

 
3.1. Definiție și principii de bază 

Ca o precizare, „creativitatea și inovarea sunt entități separate.” 
… inovarea nu înseamnă creativitate. Creativitatea înseamnă să vii cu o idee 
măreață. Inovația este despre executarea ideii — transformarea ideii într-o afacere 
de succes.” Vijay Govindarajan HBR 2010. Autorul continuă afirmând că „Ne place să 
ne gândim la capacitatea de inovare a unei organizații ca la creativitatea înmulțită 
cu execuția.” 
Ceea ce înseamnă că creativitatea este doar o idee sau mai multe idei până când se 
depune efortul de a le executa. Potrivit renumitului inventator Thomas Edison, 
„Inovația este 1% inspirație și 99% transpirație.” 
Combinația dintre 1% și 99% este cea care ne aduce inovare. Creativitatea este 
„sigură”, deoarece există puține riscuri legate de idei, în afară de posibila afectare a 
imaginii cuiva la locul de muncă. În timp ce inovarea prezintă riscuri în ceea ce 
privește eficacitatea, popularitatea și impactul asupra rezultatului final. În plus, se 
confruntă cu provocarea de a obține resursele și angajamentul pe termen lung al 
organizației de a face ceva și de a dedica resurse pentru ceva ce nu fac în mod 
normal. 
Creativitatea este mai abstractă și practic incomensurabilă. Ideile pot fi numărate, 
dar calitatea lor creativă nu. Fără creativitate și perseverență în execuție nu va exista 
inovare. 
După ce am clarificat diferențele, putem defini creativitatea ca fiind: 
„Procesul de a genera idei noi din gândirea originală sau un fenomen prin care se 
concepe ceva oarecum nou și valoros sau util.” 
Ideile pot fi despre lucruri tangibile (cum ar fi produsele) sau despre cele intangibile 
(cum ar fi procesele sau interacțiunile). 

 
Valoarea unei idei depinde de multe lucruri, cum ar fi: 

• mediul cultural 
• tradiții și obiceiuri 
• mediul social 
• cunoștințe și informații disponibile 
• calendar 

În timp ce primele patru pot părea mai evidente, oportunitatea unei idei creative nu 
trebuie ignorată. Luați în considerare, de exemplu, elicopterele pe care Leonardo da 
Vinci le-a desenat cu secole înainte de a exista un motor care le-ar putea face să 
zboare. 
Indiferent dacă o echipă sau o organizație are sau nu bugetul sau este pregătită să 
implementeze o idee creativă, luați în considerare și oportunitatea. 

Așa cum oamenii diferă în ceea ce privește cât de ușor îmbrățișează schimbarea, la fel 
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se deosebesc nu numai prin nivelul lor de creativitate, ci și prin modul în care își 
exprimă creativitatea. 
Gândirea creativă se bazează pe respectarea a numeroase principii. Printre cele mai 
importante amintim: 

• abținerea de la presupuneri sau judecăți 
• capacitatea de a privi lucrurile din nou și dintr-o perspectivă diferită 
• confortul față de ambiguitate 
• convingerea că lucrurile pot fi mai bune 
• plăcerea de a cunoaște lucruri nefamiliare 

 
Această secțiune ajută cursanții să înțeleagă importanța aderării la principii și 
discută despre modalitățile în care se poate face acest lucru și menționează pe scurt 
procesele și instrumentele utile disponibile, care vor fi explorate în detaliu în 
secțiunile ulterioare. 

 
3.2. Două tipuri de idei creative 

Există două tipuri de idei creative – spre deosebire de multiplele tipuri de gândire 
creativă. 

1. Idei care sunt dezvoltate ca o soluție ca răspuns la o nevoie care a fost 
determinată prin observare sau investigație 

2. Idei care creează o soluție, a cărei nevoie nu este clară și care așteaptă 
„factorul declanșator”. 

 
Primul tip de idee este simplu și se practică în mod obișnuit. Următorul 
exemplu îl poate face pe cel de-al doilea mai clar. 
Notițele adezive post-it au fost inițial considerate un eșec, deoarece 3M căuta la acea 
vreme un adeziv puternic și rezistent. Așadar, „oportunitatea” lor a fost și 
nepotrivită. Dr. Spencer Silver descoperise din greșeală un adeziv care se lipea ușor 
de suprafețe și nu le lipea strâns între ele, dar, la momentul respectiv, compania nu 
era interesată. 
În ciuda perseverenței lui Silver în a-și promova descoperirea, au trecut câțiva ani 
până când un alt coleg a descoperit că micile bilețele autocolante făceau o treabă 
mai bună în marcarea paginilor cărților sale de cântat decât bucățelele de hârtie 
care tot cădeau. Acesta a fost „factorul declanșator”. Produsul a fost testat, lansat și 
a devenit imediat popular. Avea nevoie doar de cineva care să-i recunoască 
potențialul. 
Se pare că Silver a spus că, la fel ca multe inovații revoluționare, produsul lor era un 
produs de care nimeni nu a crezut că are nevoie până când a avut nevoie. Același 
lucru se poate spune despre multe dintre invențiile tehnologice care sunt 
considerate acum o parte esențială a vieții de zi cu zi, dar nu au fost așa pentru 
generațiile anterioare. 



MODUL 3 Creativitate și managementul ideilor 

68 

 

 

 

Activitate de cunoaștere 1: 

Două tipuri de idei creative: exemple de cazuri proprii 

Luați în considerare cele 2 tipuri de idei creative și enumerați pe scurt exemple proprii 
sau din organizația dumneavoastră 

Tip de idei creative Dezvoltate de mine Dezvoltate de organizația mea 

 Idei care sunt 

dezvoltate ca o 

soluție ca răspuns la 

o nevoie care a fost 

determinată prin 

observare sau 

investigație 

  

 Idei care creează o 

soluție, a căror 

nevoie nu este clară și 

care așteaptă 

momentul potrivit sau 

„factorul declanșator”. 

  

 
 

3.3. Importanța creativității în afaceri 

Creativitatea este, fără îndoială, foarte importantă atât în viața privată, cât și în cea de afaceri. 
3.3.1. Crearea unui mediu adecvat 

S-au înregistrat progrese remarcabile în domeniul inteligenței artificiale, dar roboții 
tot nu pot concura cu oamenii în ceea ce privește gândirea creativă. Pentru ca 
oamenii să gândească creativ și să genereze idei inovatoare, întreprinderile trebuie 
să ofere un mediu în care talentul creativ să fie cultivat și să se poată dezvolta. 
Oamenii se simt liberi să fie creativi în medii care sunt incluzive, sunt gata să încerce 
idei noi și bazate pe încredere. Aceștia trebuie să se simtă în siguranță pentru a veni 
cu idei care pot părea nebunești la prima vedere sau pentru a testa idei care nu 
funcționează, fără teama de a fi criticați sau ridiculizați atunci când se face o 
„greșeală”. 
Libertatea de a fi creativi în lumea afacerilor contribuie totodată la stimularea 
productivității și a creșterii personale, deoarece oamenii se simt motivați să își 
depășească limitele. Acest subiect analizează modalități de a realiza acest lucru și 
aspecte care trebuie evitate. 
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3.3.2. Modalități prin care organizațiile pot crea un mediu care să 
promoveze gândirea creativă. 

 

• După cum am menționat deja în modulul 2, nu tolerați o cultură în care 
„eșecul” este motiv de îngrijorare și se pedepsește în vreun fel, pentru că 
poate reduce cu ușurință creativitatea, curajul și numărul de idei noi care se 
nasc. Creați mai degrabă o cultură în care „greșelile” să fie privite drept o 
oportunitate de învățare. 

• Răspundeți cu entuziasm la toate ideile și nu lăsați pe nimeni să simtă că nu 
face parte din echipa de creație. Toată lumea din organizație este creativă, 
indiferent de rolul său sau chiar grație rolului său. 

• Promovați o cultură a mentalității de creștere, flexibile. 

• Încurajați modalități alternative de a lucra/de a face lucrurile. 

• În afară  de tehnicile simple de colectare a ideilor, cum ar fi cutiile pentru 
sugestii, 
organizațiile mai mari pot beneficia de un software de gestionare a ideilor. 

• Organizați întâlniri interfuncționale și implicați persoane de la toate 
nivelurile organizației, în special pe cele apropiate de chestiunea respectivă. 

• Implicați clienții în procesul de gândire. 

• Priviți la alte organizații din afara sectorului dumneavoastră de activitate care 
credeți că fac ceva bine. 

• Subliniați importanța gândirii creative pentru a vă asigura că toți membrii 
personalului sunt conștienți de faptul că conducerea dorește să le asculte 
ideile. 

• Rezervați în mod regulat timp pentru sesiuni de gândire creativă și ori de 
câte ori este posibil, desfășurați-le într-o sală specială, relaxată sau ieșiți din 
situația de lucru de zi cu zi. 

• Formați personalul în tehnici inovatoare/abilități creative de rezolvare a 
problemelor/organizare a ideilor/gândire laterală. 
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Activitate de cunoaștere 2: 

Evaluați cât de bine vă descurcați, dumneavoastră și organizația dumneavoastră în ansamblu cu privire la 

crearea unui mediu care să promoveze gândirea creativă. 

*Vă încurajăm să vă verificați răspunsurile împreună cu alți membri ai organizației. 

 Citiți afirmațiile de mai jos, acordând o atenție deosebită cuvintelor cu litere îngroșate. 

 Alegeți-vă răspunsul dintre „nu chiar”, „uneori”, „foarte des”. 

 Pe măsură ce vă alegeți răspunsul, notați pe scurt dovezile care vă susțin alegerea. 

 Dacă răspundeți „nu prea” sau „uneori”, marcați acest răspuns ca fiind un domeniu la care să lucrați și 

notați orice idei pe care le aveți. 

Acțiune sau declarație de atitudine De către mine De către organizația 
mea 

Domeniu de lucru 

Este puternic promovată o cultură în care 

„greșelile” sunt privite drept o 

oportunitate de învățare și în care eșecul 

nu este de temut. 

   

Toate ideile sunt binevenite din partea 

fiecărei persoane , indiferent de rolul și 

funcția lor. 

   

O cultură a mentalității de creștere este 

puternic încurajată. 

   

Modalități alternative de a lucra/de a face 

lucrurile sunt  încurajate în mod clar. 

   

Există tehnici de colectare a ideilor (cum 

ar fi cutiile pentru sugestii) sau un 

software de gestionare a ideilor care sunt 

utilizate la capacitate maximă. 

   

Întâlniri interfuncționale care implică 

persoane de la toate nivelurile organizației, 

în special pe cele apropiate de chestiunea 

respectivă, sunt organizate în mod regulat. 

   

Are loc învățarea de la organizații din afara 

sectorului dumneavoastră de activitate 

care credeți că fac ceva bine. 
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Importanța gândirii creative este 

subliniată în mod clar și toți membrii 

personalului sunt conștienți de faptul că 

conducerea dorește să le asculte ideile. 

   

Sesiunile de gândire creativă sunt 

organizate în mod regulat în medii 

relaxate. 

   

Personalul este instruit în tehnici 

inovatoare/abilități creative de rezolvare 

a problemelor/organizare a 

ideilor/gândire laterală. 

   

 
 

3.4. Tipuri de gândire creativă 

Există numeroase modalități de a clasifica diferitele moduri de a gândi creativ. 
Cursanților li se vor prezenta 5 dintre acestea de bază. Toate sunt valabile, unele pot 
fi mai valabile în diferite etape ale procesului creativ sau atunci când abordează 
probleme specifice. Principalul obiectiv în reflectarea tipurilor de gândire creativă 
este de a înțelege că sunt necesare diferite activități și abordări pentru a produce 
idei în fiecare dintre ele. 

 

 
Gândire divergentă Gândire 

laterală 

Gândire 

estetică 

Gândire 

sistemică 

Gândire inspirațională 

Procesul de a 
genera cât mai 
multe soluții sau 
opțiuni posibile. 
(De ex.: prin 
brainstorming.) 

Procesul de 
desprindere de 
conexiunile și 
ordinea stabilite și 
gândirea 
„neconvențională” 
și explorarea celei 
mai puțin 
probabile căi. (de 
ex., 
combinarea unor 
lucruri complet la 
întâmplare sau 
negarea faptelor 
cu tipuri de 
întrebări de genul 
„Ce s-ar întâmpla 
dacă” 

) 

Producerea de 
lucruri care sunt 
armonioase și 
plăcute ochiului. 
De obicei, 
combinate cu alte 
moduri de gândire. 

Capacitatea de a 
percepe legăturile 
și modul în care 
lucrurile sunt 
interrelaționate și, 
de asemenea, de a 
înțelege 
impactul unei 
schimbări 
dintr-o zonă asupra 
întregului. 

Gândirea 
inspirațională este 
adesea denumită „un 
moment unic, de 
inspirație”, precum 
cel pe care Arhimede 
l-a avut în baie. 
Aceasta se întâmplă 
adesea în stări de 
relaxare sau 
în vise, dar este 
asociată cu momente 
puternice de claritate. 
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Activitate de cunoaștere 3: 

Citiți întrebările de mai jos și identificați tipul de gândire creativă, adică dacă este un exemplu de gândire 
divergentă (D), laterală (L), estetică (A), sistemică (S) sau inspirațională 
(I) În coloana din dreapta, identificați exemple din mediul dumneavoastră de afaceri. Marcați cu * orice tip 
de gândire de care dumneavoastră, echipa sau organizația dumneavoastră ați avea nevoie mai mult. 

 
Întrebare 

 

D, L, A, S, sau 
I, Tip de 
gândire 

 
Exemplele mele 

1. În locul „analizei”, care se concentrează pe 

componentele individuale, ce tipuri de 

gândire acordă importanță relațiilor dintre 

componente și modul în care acestea 

funcționează în ansamblu? 

  

2. Recenta pandemie de Covid a făcut ca multe 

organizații corporative să realizeze că 

valorile companiei trebuie să fie mai mult 

decât cuvinte pe site-ul lor web și că trebuie 

să acționeze în mod clar în conformitate cu 

acestea. Ce fel de gândire a fost aceasta? 

  

3. Aruncați o privire acestei ghicitori. „O femeie 

avea doi fii care s-au născut la aceeași oră 

din aceeași zi a aceluiași an. Dar nu erau 

gemeni. Cum poate fi adevărat acest 

lucru?” De ce fel de gândire aveți nevoie 

pentru a găsi răspunsul? 

  

4. Atunci când puneți întrebări de genul: 

Care sunt alternativele la materialele, 

procesele, metodele pe care le 

utilizați/faceți deja? 

sau Puteți folosi un material, proces, 

metodă pentru o altă utilizare? 

Ce fel de gândire încurajați? 

(adaptare după tehnica S.C.A.M.P.E.R) 
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5. Dacă un manager îmbunătățește spațiile 

de lucru aducând cât mai multă lumină 

naturală posibil, plante vii și creând 

locuri confortabile pentru ca oamenii să 

lucreze, de ce fel de gândire creativă dă 

dovadă? 

  

Răspunsurile pot fi găsite la sfârșitul modulului. 

 
3.5. Managementul creativității 

Așa cum s-a menționat în introducerea acestui modul, toată lumea poate fi creativă 
și poate gândi creativ. Din păcate, nu toată lumea dorește să fie așa. 

 
3.5.1. Depășirea barierelor în calea creativității 

Prea adesea, în întreprinderi, ideile bune sau chiar excelente sunt omorâte din fașă 
înainte de a li se da o șansă. Este un lucru obișnuit în cadrul întâlnirilor de afaceri 
din zilele noastre să vedem că cineva își asumă rolul de avocat al diavolului foarte 
devreme atunci când se ridică o problemă sau un aspect ineficient al muncii sau idei 
noi. Acest lucru nu numai că omoară ideile noi sau orice speranță de schimbare, dar 
poate fi, de asemenea, un factor demotivațional major, care descurajează oamenii 
să mai ridice probleme sau să sugereze din nou schimbări. Oamenii se simt frustrați 
și chiar trădați atunci când ideile nu sunt nici măcar explorate înainte de a fi respinse 
și, mai devreme sau mai târziu, vor renunța. 

 
3.5.2. Înțelegerea motivației 

Cheia unui mediu creativ este deblocarea potențialului pentru ca persoanele, 
echipele și organizațiile să fie motivate să ofere tot ce au mai bun în materie de 
creație. Să înțelegem ceea ce motivează oamenii constituie un bun punct de plecare. 
Dr. Ryan și Deci au finalizat cercetarea asupra factorilor motivaționali și și-au 
publicat pentru prima dată concluziile în anul 1985 în diferite articole și cărți cu titlul 
„Teoria autodeterminării”. 
Autodeterminarea permite oamenilor să simtă că dețin control asupra alegerilor și 
vieții lor. De asemenea, are un impact asupra motivației - oamenii se simt mai 
motivați să ia măsuri atunci când simt că ceea ce fac va avea un efect asupra 
rezultatului. În esență, concluziile lor sunt că există două tipuri de nevoi care pot 
motiva atunci când sunt îndeplinite: 

• Extrinsece 

• Intrinsece 
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Factorii de motivare extrinseci pot fi: 

• bonusuri 

• creșteri salariale 

• zile de pizza 

• cadouri 

• recunoaștere publică 

• recompense în general de orice fel 

• de asemenea, evitarea consecințelor negative. 
 

Motivația extrinsecă înseamnă că oamenii îndeplinesc sarcini care nu le plac cu 
adevărat, în principal pentru recompensă sau pentru a evita pedepsele. Cercetările 
arată că recompensele, deși sunt plăcute și apreciate, nu mențin motivația la un nivel 
ridicat pentru mult timp. Cu toate acestea, pot acționa și ca un factor de demotivare 
dacă au fost așteptate, dar nu au fost obținute. 

 
Pe de altă parte, motivația intrinsecă provine din satisfacerea a trei nevoi umane de 
bază. 

 
Acestea sunt: 

 
Autonomie:  Oamenii au nevoie să simtă că dețin controlul asupra muncii, 
comportamentelor și obiectivelor lor (în limitele organizației și rolului lor). 

 
Relaționare: Persoanele trebuie să simtă că aparțin unei organizații și că sunt 
atașate de ceilalți în cadrul echipelor și așa mai departe. Comportamentele altruiste 
(a face ceva pentru binele altora) sunt asociate cu această nevoie. 

 
Competență: Oamenii au nevoie să simtă că colegii și organizația lor consideră că 
merită să investească în ei. Că au potențialul de a se dezvolta. Atunci când oamenii 
simt că posedă abilitățile necesare pentru a avea succes, este mai probabil să fie 
motivați să întreprindă acțiuni care îi vor ajuta să se dezvolte și să își atingă 
obiectivele. 

 
Aceste trei nevoi de bază sunt împărtășite de toți oamenii, dar în grade diferite. 
Astfel, în timp ce o persoană poate avea o nevoie puternică de autonomie, alta poate 
să nu  aibă, ci să resimtă o nevoie puternică de conexitate și relaționare. Provocarea 
pentru orice lider de echipă sau manager este de a cunoaște cele mai puternice 
nevoi ale fiecărui individ. 
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Unul dintre cele mai simple moduri de a realiza acest lucru este de a adresa pur și 
simplu oamenilor întrebări cum ar fi: 

• La ce fel de sarcini vă place să lucrați? La ce ați dori să lucrați? 

• Ce ați dori să faceți mai mult? Mai puțin? 

• Cum preferați să lucrați? 

• Cât de important este pentru dumneavoastră să aveți un anumit control 
asupra a ceea ce faceți? 

• Ce părere aveți despre lucrul în echipă? 
N.B. Dacă oamenii au suficientă încredere pentru a împărtăși, atunci este 
responsabilitatea managerului să asculte cu adevărat, să pună mai multe întrebări 
și să ofere, respectuos, o perspectivă asupra a ceea ce este realizabil în mod realist 
și ce oportunități există pentru formare și dezvoltare, de exemplu. 

 
Activitate de cunoaștere 4: 

Motivație intrinsecă: exemple de cazuri proprii 

Luați în considerare cele 3 surse de motivație intrinsecă și cât de mult vă influențează fiecare dintre ele pe 

dumneavoastră și pe membrii echipei dumneavoastră (N.B. Este în regulă să nu știți lucruri despre membrii echipei 

dumneavoastră, nu este în regulă să nu le aflați!) Ați putea folosi întrebări precum cele de mai sus. 

Sursa motivației intrinsece Cât de mult mă afectează această 

nevoie? 

La care dintre membrii echipei este 

această nevoie puternică? 

. . Cum se manifestă acest lucru? . Cum se manifestă? 
 . Ce pot să fac  . Ce pot să fac 
 pentru a-mi satisface mai bine nevoile? pentru a răspunde mai bine nevoilor 

lor? 

 Autonomie   

 Relaționare    

 Competență   
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3.5.3. Bariere în calea creativității 

În ciuda unei bune înțelegeri a factorilor motivaționali și, în special, a celor 
individuali, pot exista bariere care interferează cu dorința sau capacitatea unei 
persoane sau a unei echipe de a gândi creativ. Această secțiune a modulului 
examinează barierele mentale și emoționale pe care le poate avea o persoană și 
care îi blochează creativitatea. 

 
Barierele pot apărea din cauza: 

• concepțiilor greșite 
• prejudecăților 
• mentalității 
• presupunerilor 
• emoțiilor 
• lipsei de motivație 

 
Sentimentele asociate cu o experiență negativă anterioară sau teama de consecințe 
pot interfera cu capacitatea unei persoane de a recunoaște o problemă care trebuie 
rezolvată, de a o lua în considerare cu o minte deschisă și de a crede că o soluție 
este într-adevăr posibilă. 
Deși o lipsă de motivație ar putea fi declanșată de oricare dintre punctele anterioare, 
semnificația sa justifică o analiză separată. 
Participanții se vor implica într-o serie de activități distractive care necesită gândire 
neconvențională înainte de a examina modul în care au abordat găsirea soluțiilor. 
Totodată, cursanții vor trece în revistă caracteristicile gânditorilor creativi și vor 
completa o fișă de autoevaluare pentru a-i ajuta să înțeleagă unde sunt puternici și 
unde se pot îmbunătăți în ceea ce privește aceste caracteristici. 

 
Aceste caracteristici includ: 

• Deschidere către experiență. 
• Curiozitate și persistență. 
• Gândire neconvențională. 
• Gândirea convențională, adică gândirea creativă în cadrul unor limite și 

limitări date, fie pentru că sunt reale, fie ca un stimulent pentru gândirea 
creativă. 

• Respectul, nesupunerea la standardele grupului, flexibilitate și originalitate. 
• Vederea lucrurilor în mod diferit. 
• Disponibilitatea de a accepta riscuri. 
• Nu se tem de eșec. 

 
Programul le va prezenta sfaturi și tehnici de dezvoltare a creativității, pe care le vor 
aplica propriilor situații în cadrul unei activități practice. Aceștia vor elabora un plan 
de acțiune pentru a-și îmbunătăți nivelurile de abilități. 
Fără motivație, indivizii și companiile nu avansează în explorarea ideilor. Atunci când 
există motivație, urmează curiozitatea. Curiozitate cu privire la modul în care 
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lucrurile ar putea fi făcute diferit sau mai bine, ce ar putea fi început sau oprit. Odată 
cu curiozitatea, însă, vine și frica. Frica de eșec și de ridiculizare, critică sau lipsa de 
promovare care odată vine cu ea. Aceasta reprezintă una dintre principalele bariere 
pe care managerul trebuie să le abordeze, pentru ca gândirea creativă să 
înflorească. 

 
3.5.4. Procese și instrumente pentru a facilita creativitatea individuală sau a echipei 

O eroare în ceea ce privește gândirea creativă este aceea că trebuie să fie „liberă”, 
„inspirată” sau „naturală” și nu trebuie să urmeze un proces prestabilit. Deși acest 
lucru poate fi ocazional adevărat, majoritatea oamenilor și echipelor care doresc să 
dezvolte idei creative poate beneficia adesea enorm de structura și concentrarea 
oferite de procesele sau „instrumentele” examinate în această parte a atelierului. 

 
În această secțiune, participanții vor afla despre metoda care poate contribui la 
generarea de idei creative și despre cum să le utilizeze în mod eficient. 

 
3.5.4.1. Reîncadrare 

Oamenii și întreprinderile tind să perceapă lucrurile într-un anumit mod și sunt 
adesea incapabili să vadă lucrurile dintr-o perspectivă diferită. Tehnica „reîncadrării” 
permite indivizilor și echipelor să analizeze cadrele limitative pe care le-au adoptat 
și să exploreze modul în care reîncadrarea în moduri diferite și în contexte diferite 
le poate permite să avanseze în discuții și pe teme în care, în mod normal, s-ar simți 
blocați. 

 
3.5.4.2. Brainstorming 

Deși o tehnică bine cunoscută, brainstorming-ul rămâne una dintre cele mai 
eficiente modalități de a genera idei multiple, atunci când este realizată în mod 
corespunzător. Cursanții vor lua în considerare orientările și sfaturile pentru un 
brainstorming eficient și pentru captarea ideilor – atât în timp real, cât și virtual. 

 
3.5.4.3. Cele 6 pălării gânditoare: Adăugarea de „disciplină” la procesul creativ 

Procesul „6 pălării gânditoare ” al lui Edward de Bono implică 6 moduri diferite de 
gândire, care sunt adoptate sau evitate în mod conștient într-un efort de a descătușa 
gândirea de limitări. 
Fiecare dintre cele 6 pălării are o culoare diferită și este legată de un anumit mod de 
a privi subiectul în cauză și de natura specifică a ideilor necesare. Deși pălăriile sunt 
simbolice, multe echipe consideră că este util să aducă pălării reale în timpul 
ședințelor. „Pălăriile” permit o gândire organizată și eficientă a grupului și evită 
comentariile negative premature și respingerea ideilor. 
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Cele șase pălării sunt: 
 Pălăria albă: Aceasta este pălăria obiectivă, care se concentrează pe fapte și 

logică. Achiziționează date și utilizează date pentru a susține sau a infirma 
argumente.

 Pălăria roșie: Acesta este cea intuitivă, concentrându-se pe emoție, 
instinct și sentiment.

 Pălăria neagră: Aceasta este pălăria precaută, utilizată pentru a prezice 
rezultatele negative și pentru a căuta riscuri și potențiale eșecuri.

 Pălăria galbenă: Aceasta este pălăria optimistă, folosită pentru a căuta rezultate pozitive.

 Pălăria verde: Aceasta este pălăria creativă, în care ideile sunt 
abundente și critica este evitată.

 Pălăria albastră: Aceasta este pălăria de control, utilizată pentru 
gestionarea și organizarea ședinței. Provocarea pentru persoana în rolul 
acestei pălării este să se asigure că persoanele sau echipele folosesc 
abordarea corectă în fiecare etapă a procesului. Secvențele recomandate 
de pălării au fost
elaborate pentru diferite situații și procese comerciale comune, care vor fi 
partajate și exersate cu cursanții. 

Întregul grup poate adopta o secvență de pălării, sau diferite grupuri pot examina un 
subiect din perspectiva unei anumite pălării. 
3.5.4.4. Mind mapping - organizarea ideilor 

O hartă mentală reprezintă o modalitate excelentă de a aduna idei care pot apărea 
într-un mod nestructurat. Creierului îi plac liniile curbe și „gruparea” informațiilor 
pe care le oferă hărțile mentale. 
Câteva recomandări pentru utilizarea hărților mentale sunt: 

• Folosiți culori 
• Utilizați linii curbe, nu linii drepte 
• Folosiți o coală mare de hârtie 
• Începeți în mijlocul paginii 
• Nu judecați 
• Analizați conectivitatea 
• Utilizați foarte puține cuvinte 
• Utilizați imagini sau mici desene ori de câte ori este posibil – creierele le 

consideră stimulatoare. Există un adevăr în zicala că „o imagine face cât o mie 
de cuvinte” 

• Utilizați hărți mentale pentru orice subiect sau temă 
• Răspundeți la întrebări înainte de o schimbare, cum ar fi: 

- Care este schimbarea? 

- Pe cine afectează (pe toată lumea, numai pe persoanele care utilizează 
produsul sau serviciul)? 
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Care sunt implicațiile mai ample ale schimbării (cine poate fi afectat indirect)? 

Și după implementare: 

- Care au fost implicațiile? 

- Cine a beneficiat de pe urma schimbării și de ce? 

- Cine a pierdut din cauza schimbării și de ce? 

 
3.5.4.5. Gândirea proiectivă 

Este un proces în 5 pași pentru a pune la îndoială presupunerile și pentru a redefini 
problemele, astfel încât să putem identifica strategii și soluții alternative care s-ar 
putea să nu fie vizibile imediat cu nivelul nostru inițial de conștientizare și înțelegere. 
Oferă o abordare bazată pe soluții pentru rezolvarea problemelor. 
Este un mod de gândire și de lucru, precum și o colecție de metode practice. 
Gândirea proiectivă este utilă în abordarea problemelor care sunt prost definite sau 
necunoscute, prin reîncadrarea problemei în moduri centrate pe om, crearea mai 
multor idei în cadrul sesiunilor de brainstorming și adoptarea unei abordări practice 
în ceea ce privește prototipuri și testare. 
Gândirea proiectivă combină atât gândirea creativă, cât și managementul ideilor, 
deoarece presupune schițarea, crearea de prototipuri, testarea și încercarea 
conceptelor și a ideilor care au fost generate. 

 
Pasul 1: Empatizați 

• Este vorba despre empatizarea cu persoanele care se confruntă problemele 
care urmează să fie rezolvate. 

• Observăm, ne implicăm și empatizăm cu oamenii – clienți sau colegi - 
pentru a le înțelege experiențele și motivațiile 

• Este esențial să lăsăm deoparte presupunerile personale despre lume 
pentru a obține o perspectivă asupra utilizatorilor și a nevoilor lor. 

• Este vital să suspendăm raționamentul. 

 
Pasul 2. Definiți 

• În timpul etapei de definire, informațiile create și colectate în timpul 
etapei de empatizare sunt colaționate. 

• Observațiile sunt analizate și sintetizate pentru a defini problemele de bază 
identificate până în acest moment. 

• Problema ar trebui să fie definită sub forma unui enunț al problemei într-un mod 
centrat pe om. 
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Pasul 3: Ideea 

• Aceasta este etapa în care sunt generate ideile. 
• Gândirea creativă este necesară pentru a identifica noi soluții la starea 

problemei create și trebuie examinate modalități alternative de a vedea 
problema. 

• Există sute de tehnici de ideație, cum ar fi Brainstorming, 
Brainwriting, Worst Possible Idea (Cea mai proastă idee posibilă) și SCAMPER 
(puteți citi mai multe despre unele dintre ele în modulul 4). 

• Factorul important este că raționamentul este suspendat. 
• Cu cât sunt generate mai multe idei sau soluții la probleme în acest 

stadiu, cu atât mai bine. 
 

 

Pasul 4: Prototip 

• Echipa va produce acum un număr de versiuni ieftine, la scară redusă, ale 
produsului sau ideii, astfel încât să își poată valida ideile. 

• Până la sfârșitul acestei etape, echipa noastră va avea o idee mai bună 
despre constrângerile inerente produsului sau ideii create în etapa 
anterioară și despre problemele prezente. 

Pasul 5: Testarea 
Aceasta este etapa finală a modelului cu 5 etape, dar într-un proces iterativ, 
rezultatele generate în timpul fazei de testare sunt adesea utilizate pentru a redefini 
una sau mai multe probleme și a informa înțelegerea utilizatorilor, condițiile de 
utilizare, modul în care oamenii gândesc, se comportă și se simt și pentru a 
empatiza. Prin urmare, revenirea la etapele anterioare trebuie încurajată și salutată. 
Nu există eșecuri – ci doar oportunități de a învăța mai multe și de a crea soluții mai 
bune. Dacă o organizație dorește să creeze atmosfera potrivită pentru a încuraja 
gândirea creativă, este extrem de important ca aceasta să se angajeze și să onoreze 
acest concept. 
Puteți citi mai multe despre gândirea proiectivă în modulul 4. 

 
3.6. Creativitatea și succesul în afaceri 

Viteza cu care economia și piețele se schimbă favorizează companiile care sunt 
flexibile, adaptabile și creative. Pentru a se dezvolta, este evident că întreprinderile 
trebuie să atragă noi clienți și să îi păstreze pe ceilalți. Pentru a face acest lucru, 
trebuie să 

SFAT! Primele cinci idei generate sunt, de obicei, cele evidente și nu sunt deosebit de creative. Un 
sfat este să cereți 5 idei, să le discutați și apoi să cereți altele 5. Discutați-le și apoi cereți din nou 5 și 
altele 5. Discuția reprezintă o parte importantă a procesului. Dacă cereți de la bun început 20 de idei, 
nu veți obține aceleași rezultate. 
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își revizuiască constant calitatea a ceea ce oferă și să introducă lucruri noi, fie sub 
formă de produse, fie sub formă de servicii. Pentru aceasta este nevoie de gândirea 
creativă, care poate duce la inovare și la construirea unui avantaj competitiv. 
Creativitatea alimentează ideile mărețe, iar o mentalitate creativă față de afacerea 
sau compania pentru care lucrați, poate face diferența între succes și eșec în vremuri 
volatile. 

 
3.7. Managementul ideilor în organizații 

Managementul ideilor este un proces structurat de a genera, captura, discuta și 
rafina, organiza, valida, evalua și prioritiza perspective valoroase sau gândire 
creativă care nu ar apărea în interacțiunile sau discuțiile de zi cu zi. 
Natura inovării și a gândirii creative s-a schimbat, de la a se referi în principal la 
îmbunătățirea produselor la a cuprinde și procesele de afaceri, sistemele și a 
identifica orice alt domeniu al vieții comerciale care ar putea fi îmbunătățit sau 
întrerupt. Acest rol extins de utilizare a gândirii creative la locul de muncă necesită 
sisteme eficiente și ușor de utilizat de gestionare a ideilor. 
Deși ideile mărețe pot apărea brusc în orice moment, ocupația și presiunea din 
majoritatea locurilor de muncă contemporane înseamnă că de multe ori oamenii nu 
au timpul sau spațiul necesar pentru ca gândurile creative să apară. 
Cele mai inovatoare organizații se asigură că rezervă în mod sistematic timp 
pentru a permite creativității echipelor lor să înflorească. 

 
3.7.1. Înțelegerea creativității în cadrul unei organizații 

Gândirea creativă poate și ar trebui să aibă loc la toate nivelurile unei organizații. 
Această secțiune examinează sfera de aplicare a gândirii sau tipul de subiect care 
poate fi abordat. Acestea variază de la factori de maximă importanță care ar avea 
un impact asupra întregii organizații până la medii de lucru individuale și modul în 
care acestea sunt percepute de persoana afectată. Organizațiile creative știu că 
automulțumirea și complezența pot dăuna chiar și celor mai de succes companii și 
că ceea ce funcționează astăzi poate fi în scurt timp complet învechit sau inutil. 
Gândiți-vă la certitudinea cu care producătorii de capse au înfruntat viitorul înainte 
de inventarea Velcro (arici). 

 
3.7.1.1. Culturi ale inovării 

Cercetările le-au clasificat în patru tipuri de bază pe baza caracteristicilor lor. Acestea 
au fost etichetate ca fiind proactive, strategice, optimizatoare și inovatoare 
operaționale. Fiecare tip de cultură a inovării poate fi întâlnită în organizații, atât la 
nivel individual, cât și la nivel de echipă. Gradul cu care viteza, viziunea, gândirea 
strategică, punerea în aplicare și concentrarea asupra operațiunilor și sistemelor 
variază între aceste culturi. 
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Atunci când gândirea creativă sau obiectivele inovatoare sunt definite, managerii 
pot selecta componența grupului potrivită pentru o anumită sarcină. Fiecare tip 
permite unei echipe sau organizații să se concentreze diferit. Într-o unitate de 
producție, de exemplu, este logic că inovarea va fi adusă, în mod normal, de 
gândirea creativă a inovatorilor operaționali, în timp ce un departament de 
marketing ar putea utiliza, în mod natural, un stil proactiv. Culturile pot fi, de 
asemenea, utilizate în combinație sau secvențial. 
Participanților li se va prezenta instrumentul „Innolytics”, care permite 
întreprinderilor să facă față mai bine provocărilor piețelor volatile. 
O provocare cu care se confruntă organizațiile de toate dimensiunile este aceea de 
a crea un mediu social care să încurajeze creativitatea organizațională, ceea ce 
presupune și capacitatea organizațională de a pune în practică idei creative. 
Cursanții vor lua în considerare provocările pe care acest lucru le poate implica și 
vor afla idei cu privire la modalitatea de a le depăși. 

 
3.8. Procesul de gestionare a ideilor 

Deși etapele procesului pot părea destul de evidente, este esențial ca acestea să fie 
puse în aplicare în mod corespunzător de către persoanele sau echipele care sunt 
cele mai potrivite pentru competențele necesare în timpul fiecărei etape. 

 
Procesul de gestionare a ideilor constă în următoarele etape: 

1. Generarea de idei 

2. Colectarea ideilor 

3. Selectarea și rafinarea ideilor 

4. Validarea și testarea ideilor 

5. Punerea în aplicare a ideilor 
Fără noi surse de informații, nu există expansiune a cunoștințelor organizaționale și 
nici creștere. Cu toate acestea, fără o selecție, validare și testări adecvate, ideile pot 
fi nefuncționale sau nerealiste. Fără faza de implementare, desigur, o idee poate să 
nu devină niciodată realitate. 
După cum știm cu toții, oamenii sunt diferiți, iar diferențele lor sunt valoroase în 
procesul de creativitate. În cartea sa The Ten Faces of Innovation, Tom Kelley 
grupează diferitele abordări în trei grupe principale, ale căror caracteristici se 
pretează, în mod natural, la etape specifice în procesul de gestionare a ideilor. 

 
3.8.1. Generarea ideilor și colectarea ideilor 

Numeroase procese și instrumente pentru generarea și colectarea ideilor au fost 
deja discutate la nivel individual, iar instrumentele disponibile pentru organizațiile 
mai mari sunt discutate anterior. 
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Cele trei personaje de învățare cele mai potrivite pentru generarea ideilor sunt 
Antropologul, Experimentatorul și Polenizatorul încrucișat. Fiecare contribuie cu 
abilități diferite. Antropologii sunt capabili să reîncadreze cu ușurință problemele și 
să privească situațiile cu empatie, intuiție și observație neobișnuit de atentă. 
Inspirați de neobișnuit, aceștia au adesea liste de idei creative de pus în aplicare și 
probleme de rezolvat. Experimentatorii se concentrează pe proces pentru a se 
asigura că ideile sunt tangibile și axate pe soluții. Polenizatorul încrucișat este 
personajul care vede legături pe care alții nu le văd și deschide idei în domenii noi. 
De obicei, aceștia sunt deschiși la minte. 
Aceste persoane au în comun curiozitatea și dorința puternică de a învăța. Adună în 
mod constant noi informații și se concentrează pe schimbările care au loc în lumea 
din afara companiei și se străduiesc să împiedice ca aceasta să se concentreze prea 
mult pe plan intern. 

 
3.8.2. Selectarea și rafinarea ideilor, validarea și testarea ideilor 

Următorul pas în acest proces este de a face ideile să avanseze. Aici excelează 
personajele organizatoare - Alergătorul de garduri, Colaboratorul și Directorul. 
Aceștia își aduc pasiunea și refuzul de a accepta înfrângerea, recunoscând în același 
timp că, pentru a-și vedea ideile puse în aplicare, trebuie să concureze pentru timp, 
atenție și resurse. 
Perspectiva optimistă și perseverența Alergătorului de garduri îi permite să 
abordeze cu încredere necunoscutul și să se ocupe de orice obstacole care pot 
apărea și să creeze succesul. 
Multe schimbări mai mari au impact sau implică mai multe funcții. Colaboratorul 
este un adevărat antrenor și jucător de echipă și reunește oameni din diferite funcții, 
permițându-le să renunțe la limitele clasice și la competitivitatea departamentală și 
să se contopească într-o echipă multidisciplinară extrem de funcțională. 
Personajul Director se concentrează pe imaginea de ansamblu și înțelege bine 
nevoile și starea de spirit a organizației și este capabil să identifice prioritățile 
strategice, care, în mod natural, au mai multe șanse de a primi buget. Acest personaj 
inspiră și conferă putere și încredere astfel încât oamenii să fie motivați să dea tot 
ce au mai bun. Are o puternică dorință pentru a duce la îndeplinire lucrurile. 
3.8.3. Punerea în aplicare a ideilor 

Ultimele patru roluri sunt denumite personajele Constructori. Arhitectul experienței, 
Scenograful, Povestitorul și Îngrijitorul fac ca o idee să prindă viață și se asigură că 
aceasta are cel mai bun impact uman posibil. După cum sugerează numele, 
Arhitectul experienței se asigură că orice contact - sau experiență - pe care oamenii 
îl au cu organizația este pozitiv sau depășește așteptările. Dezvoltarea spațiilor de 
lucru, astfel încât acestea să creeze mediul potrivit pentru a stimula 
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inspirația și a asigura armonia necesară pentru a sprijini creativitatea individuală și 
de echipă, este rolul personajului Scenograf. 

 
Pe de altă parte, Povestitorul își folosește abilitățile talentate de comunicare în orice 
mediu dat pentru a spune povești adevărate care pot întruchipa și transmite valori 
organizaționale și pot inspira colaborare și acțiune. 

 
Capacitatea de a empatiza cu persoana sau persoanele care vor fi afectate fie de 
procesul de gestionare a ideilor, fie de ideea implementată, este mai pronunțată la 
Îngrijitori, care sunt foarte motivați să construiască relații și să creeze experiențe 
centrate pe om. 

 
Fiecare persoană are abilități vitale și oferă o contribuție valoroasă pentru diferitele 
etape ale procesului de gestionare a ideilor. Companiile pot alege să aibă echipe 
diferite pentru fiecare etapă sau să combine persoanele pentru o abordare diferită, 
în special în cazul în care grupul de angajați este mai restrâns. 

 
Recunoașterea potențialului membrilor personalului de a contribui la fiecare etapă 
reprezintă un pas important pentru orice lider sau manager. La fel de important este 
să recunoașteți dacă vreuna dintre aceste persoane lipsește dintr-o echipă și ce 
impact va avea asupra procesului de gestionare a ideilor și să luați în considerare 
ideea de a implica pe cineva din afara echipei care poate îndeplini acel rol, fie un 
coleg, un client sau un profesionist. 

 
3.9. Procese și instrumente pentru gestionarea creativității organizaționale 

Toate procesele sau instrumentele discutate anterior pot fi utilizate la nivel de 
echipă în cadrul organizațiilor. Cu toate acestea, organizațiile pot apela și la o 
gândire creativă la o scară mult mai mare, utilizând internetul sau un software 
specific, fie pentru a implica toți angajații, fie clienții acestora. 

 
3.9.1. Inteligența de tip roi 

Inteligența de tip roi mai este și cunoscută sub numele de inteligență colectivă sau 
de turmă și beneficiază de cunoștințele, experiența și perspectivele care pot fi găsite 
în grupuri mari de oameni. Inteligența de tip roi este de trei tipuri diferite, care sunt: 

• inteligența colectivă a unui roi 

• inteligența individuală a indivizilor din cadrul unui roi 

• creativitatea roiului 
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1. Inteligența colectivă a roiului (cunoscută și sub numele de inteligență 
colectivă sau de grup sau înțelepciunea mulțimilor). Grupurile au capacitatea 
de a lua decizii mai bune în mod colectiv decât individual. Unul dintre cele 
mai des citate exemple în acest sens este ghicitul boabelor sau al dulciurilor 
dintr-un borcan la serbările câmpenești. Persoanele în mod individual 
reușesc rareori să ghicească răspunsul corect, dar, dacă se face o medie a 
ceea ce s-a ghicit, răspunsul este remarcabil de corect. 

2. Inteligența roiului este utilizată în inovarea în întreprinderi, în gestionarea 
inovării și în inovarea deschisă. Pentru a fi gestionată în mod eficient, se 
recomandă utilizarea unui software conceput în acest scop. 

3. Inteligența individuală a persoanelor din cadrul unui roi este remarcabilă și 
importantă pentru rezolvarea sarcinilor. Cantitatea de expertiză individuală 
dintr-un grup înseamnă că este posibil să existe întotdeauna cineva care să 
știe răspunsul. De exemplu, concursurile permit adesea unui candidat să 
întrebe publicul și, de obicei, există cineva care poate da răspunsul corect din 
experiența sa de viață. 

4. Creativitatea roiului este utilizată pentru co-creație și provocările legate de 
inovare în general. De obicei, li se pune o întrebare care presupune 
creativitate. De exemplu: „Cum putem genera mai multe afaceri din sectorul 
IMM-urilor?” Folosind oricare dintre instrumentele descrise, grupul își va 
folosi cunoștințele și experiența colectivă pentru a veni cu idei. 

5. Puterea inteligenței rolului a crescut semnificativ datorită internetului. Există 
unele soluții software care permit companiilor să colecteze informații 
precum Innolytics® Idea Management Software și Innovation Management 
Software și prin intermediul unor formate de date inteligente standardizate. 

 
3.9.2. Organizații  de tip roi 

Acestea sunt organizații care accesează, utilizează și respectă inteligența de roi a 
angajaților și a persoanelor din exterior (clienți, experți, furnizori de servicii) în 
gestionarea mai eficientă a gândirii creative în jurul provocărilor și oportunităților. 

 
O structură organizațională de tip roi este adesea utilizată pentru a înființa o 
cultură a inovăriiși, astfel, a influența capacitatea de inovare a unei companii. 

 
3.9.2.1. Inovare deschisă 

După cum puteți citi în modulul 1, acest proces implică, de exemplu, clientul (sau 
orice alt expert) ca partener de inovare, nu pentru că are idei mai bune, ci pentru că 
are idei diferite și aceasta este ceea ce gândirea creativă urmărește să genereze. (A 
se vedea Cele mai bune practici 1 din anexă.) 
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3.10. Alinierea strategiei companiei - Strategia de inovare și strategia de ideație 

Pentru ca ideile să conducă la schimbări care îmbunătățesc sau schimbă radical o 
organizație într-un mod mai bun și mai semnificativ, acestea trebuie să fie aliniate 
la strategia companiei. În caz contrar, la fel ca în exemplul post-it-urilor, acestea vor 
ajunge într-un sertar sau, chiar mai rău, vor deturna resurse valoroase și energie 
către schimbări care nu ajută organizația să realizeze ceea ce și-a stabilit ca strategie 
de creștere. În consecință, deși este important să dăm frâu liber ideilor în etapa 
Ideație, în timpul fazei de Validare a procesului creativ, este esențial ca ideile să fie 
testate în raport cu strategia companiei. 

 
3.10.1. Ce este impactul? 

Gândirea creativă generează idei care vor fi evaluate, testate și validate. Atunci când 
au trecut aceste etape, organizația este pregătită să inoveze schimbarea. Atunci 
când se schimbă ceva, impactul trebuie evaluat pentru a vedea ce a afectat și cum. 
Deși este la fel de important la nivel individual sau în echipe mici, impactul este 
adesea mai evident la scară mică și mai greu de urmărit și de cuantificat la scară 
largă. 

 
Impactul înseamnă să faci o diferență – fie pozitivă, fie negativă – sau niciuna! 
Diferențele se pot manifesta în: 

• Comportamentele și atitudinile angajaților sau ale clienților 

• Sisteme și procese îmbunătățite, care sunt mai ușor de utilizat și mai 
eficiente 

• Promovarea unei culturi a gândirii creative și a încrederii angajaților în propriile 
abilități de a fi creativi 

• Promovarea unei culturi a deschiderii și reducerea rezistenței la schimbare 

• Atingerea obiectivelor strategice 

 
3.10.2. . Cuantificarea impactului 

Pentru a cuantifica impactul schimbărilor pe care le faceți, este important ca 
măsurătorile să aibă loc înainte de implementarea schimbărilor. De exemplu, dacă 
un proces este modificat, ar fi util să se măsoare nivelul de satisfacție al angajaților, 
să se colecteze plângerile comune pe care aceștia le-ar putea avea în acest sens și, 
de asemenea, să se urmărească timpul care le este necesar oamenilor pentru a 
îndeplini sarcini specifice, astfel încât rezultatele să poată fi comparate după 
schimbare. Schimbările bine țintite pot varia de la îmbunătățiri incrementale la 
produse, sisteme sau organizații până la lansarea unor produse, procese sau 
structuri organizaționale radical diferite. 
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N.B. Aceasta înseamnă că, în etapa de evaluare și selecție a ideilor, trebuie identificate 
criteriile pentru 
succes. Este important: 

• să se prevadă cine va fi afectat (și cine a fost afectat efectiv după 
implementare) 

• să fie măsurați aceiași factori în același mod, iar rezultatele să fie comparate 

 

 
Răspunsuri la activitatea de cunoaștere 3: 1. S, 2. I, 3.L (a avut tripleți sau cvadrupleți) 4.D, 
5. A 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Nu putem rezolva problemele folosind același tip 
de gândire pe care l-am folosit atunci când le-
am creat.” 

Albert Einstein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

Obiective de învățare: 

• să înțeleagă conceptele principale ale gândirii, astfel încât acestea să 
poată fi aplicate în practică 

• să dobândească competențe în utilizarea diferitelor tehnici și metode pentru 
a sprijini gândirea inovativă, proiectivă și critică 

 
Competențe: 

• soluționarea problemelor 
• gândire critică 
• creativitate 
• gestionare/îndrumare (procesul de inovare și gândire proiectivă) 
• crearea condițiilor (pentru aplicarea rezultatelor acestui proces) 

 
4.1. Gândire inovativă, gândire proiectivă, gândire critică 

La începutul modulului este necesar să aruncăm o privire asupra cunoștințelor de 
bază din sfera psihologiei generale cu privire la conceptul de gândire, elementele și 
tipurile de gândire, pentru a înțelege conceptul de funcționare a gândirii. 

 
4.1.1 Gândirea - conceptul de bază 

Din punct de vedere psihologic, gândirea este o funcție cognitivă superioară a unei 
persoane și, ca atare, se bazează pe rezultatele funcțiilor cognitive inferioare, cum 
ar fi percepția și reprezentarea. 

 
Gândirea se concentrează pe dezvăluirea și realizarea relațiilor și dependențelor 
(atât interne, cât și esențiale) între fenomene, permițând astfel cunoașterea 
aspectelor esențiale 

Conținutul modulului 4 se bazează pe metodologia de la general la specific. La început, 
participantul dobândește cunoștințe de bază de psihologie generală, înțelege conceptul de 
gândire, tipurile și formele de gândire, precum și conceptul de funcționare a gândirii. În 
următoarele capitole, participantul dobândește informații de bază despre concepte, 
gândirea critică, proiectivă și inovativă va înțelege relațiile dintre aceste concepte. În a doua 
parte a modulului, sunt discutate diverse tehnici și metode, în așa fel încât acestea să poată 
fi utilizate pentru a crea diverse exerciții. În plus, participantul va obține informații teoretice 
și practice detaliate despre gândirea inovativă și posibilitățile de utilizare practică a 
cunoștințelor în acest domeniu. 
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și generale și dezvăluie chiar proprietăți noi, adesea foarte complexe, ale realității. 
Gândirea nu numai că se folosește, dar și influențează într-un mod special toate 
celelalte procese psihologice (atenție, memorie, idei, sentimente) și este 
influențată de acestea, uneori pozitiv, dar câteodată și negativ. 

 
Elemente ale gândirii - idei, termeni, judecăți și opinii: O idee 

constituie cel mai simplu punct și punctul de plecare al 

gândirii. 

Un termen/concept este o expresie verbală a caracteristicilor generale și 
esențiale ale unui obiect sau fenomen. 

Judecata este definită ca o înțelegere a relației dintre concepții. De obicei, când 
emitem judecăți, spunem sau negăm ceva. 

Opinia/concluzia exprimă relația dintre două sau mai multe judecăți. Judecățile 
pe care se bazează afirmațiile se numesc premise; judecata dedusă se numește 
o concluzie. 

 
Activitate de cunoaștere 1: 

Încercați să menționați un exemplu atunci când ideea dumneavoastră a devenit un concept și apoi a fost 

formulată într-o opinie cuprinzătoare. 

 

Cum vă promovați opiniile pentru a fi acceptat de conducere sau de liderul echipei de inovare? 

 

Încercați să vă amintiți un caz specific din trecut - a fost acceptată opinia dumneavoastră? 

Dacă a fost acceptată, de ce credeți că ați reușit să vă promovați ideea? 

Dacă nu a fost acceptată: unde credeți că ați comis o greșeală? Ați proceda diferit azi? (de exemplu: a 

fost un eșec din partea dumneavoastră, în comunicare sau din cauza momentului în care ați făcut 

propunerile, a ignoranței sau lipsei de voință a conducerii de a coopera etc.?) 
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CARACTERISTICI INDIVIDUALE SPECIALE ALE GÂNDIRII 
 

Independența gândirii este arta de a găsi noi întrebări, noi probleme fără a căuta și 
a aplica o soluție gata făcută, fără a se baza pe gândurile, opiniile și lecțiile altor 
persoane. Se rezolvă întrebări și probleme în mod creativ, se caută și se găsesc noi 
modalități de rezolvare; noi fapte și regularități, explicații și teorii. 

 
Gândirea critică reprezintă abilitatea de a nu se supune influenței coercitive a 
gândurilor și opiniilor altor persoane, ci de a le evalua strict și corect, de a vedea 
aspectele pozitive și negative din ele. Cu toate acestea, criticitatea gândirii nu se 
manifestă doar față de străini, ci și față de propriile opinii și gânduri. 

 
Flexibilitatea gândirii constă în capacitatea de a schimba planul, modul în care 
rezolvăm sarcini pe care le-am stabilit la începutul soluției în cazul în care acest plan 
nu este bun. 
Opusul este o natură non-reactivă, dogmatică a gândirii, care nu reflectă dinamica 
vieții reale, nu corespunde cerințelor în schimbare pe care viața le impune. 

 
Inteligența gândirii reprezintă capacitatea de a lua decizii într-un timp scurt, 
deoarece chiar și cea mai mică ezitare poate avea consecințe negative. 
Profunzimea gândirii se caracterizează prin gradul de capacitate de a pătrunde în 
esența întrebării, direct în miezul problemei, de a examina problema din toate 
părțile, de a înțelege fenomenul în diversitatea relațiilor și contextelor sale. 

 

Consecvența gândirii exprimă capacitatea unei persoane de a menține o ordine 
logică atunci când examinează o problemă, de a nu se abate de la soluție. Gândirea 
consecventă este o gândire strict logică. 

 
Calitățile gândirii menționate mai sus și alte calități ale gândirii sunt strâns legate 
între ele și formează esența gândirii, care se manifestă la o persoană prin 
capacitatea de a exprima esențialul și, în același timp, de a face noi generalizări în 
mod independent. 
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Activitate de cunoaștere 2: 

Ați trăit o situație în care un tânăr absolvent de școală, sau un stagiar, a venit cu o 
propunere și s-a lovit de gândirea dogmatică și inflexibilă a superiorilor lor? 

Dacă da - cum v-ați comportat? 

Dacă nu, cum ați proceda? 

 

Reflecție: Se întâmplă adesea ca cei care au foarte puțină experiență în practică 
să vină cu opinii și idei. Acestea pot fi prea flexibile sau inovatoare, dar trebuie 
doar să fie ascultate și direcționate. 

Credeți că oportunitatea de a pătrunde în profunzimea problemei atunci când aplicați 
o idee nouă va economisi bani sau timp pentru compania dumneavoastră? Este 
întotdeauna așa? 

 

 

Reflecție: În practică, se întâmplă adesea ca, paradoxal, multe idei, chiar și 
cele ingenioase (de exemplu, legate de gestionarea proceselor sau de noi 
produse), să complice situația. Are loc o analiză aprofundată, oportună și 
costisitoare din punct de vedere financiar, sunt consultați numeroși experți, 
se colectează diverse informații etc., iar rezultatul este o constatare că 
inovația nu este deloc adecvată, deoarece este inutilizabilă în practică. Fie 
din motive financiare, fie că efectele acesteia sunt foarte scăzute în 
comparație cu costurile implementării sale. 

 
4.2. Tipuri de gândire 

Putem împărți gândirea în diferite tipuri, în funcție de aspectele din care o 
analizăm. 
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4.2.1. În funcție de gradul de abstractizare al materialului, adică de natura 
activității în care se aplică gândirea, recunoaștem: 

GÂNDIRE SPECIFICĂ (ILUSTRATIVĂ), care se referă la înțelegerea relațiilor dintre 
obiectele care sunt date în câmpul perceptiv al gânditorului. Această gândire se 
ocupă în principal de materiale ilustrative, idei și concepte specifice și este aplicată 
în special în activitățile practice ale unei persoane. Se bazează pe fapte unice din 
experiență. 

 
GÂNDIREA ABSTRACTĂ (CONCEPTUALĂ), spre deosebire de gândirea specifică, care 
este o formă simplă care apare și la animale, este specifică doar oamenilor. Aceasta 
are loc la nivelul conceptelor, care sunt, de obicei, reprezentate într-o formă verbală 
și sunt produsul unor forme superioare de generalizare și abstractizare. Reflectă 
proprietățile esențiale ale obiectelor și fenomenelor. De fapt, este vorba despre 
înțelegerea relațiilor dintre obiecte și fenomene care nu sunt date imediat. 

 
4.2.2. În funcție de direcția de gândire, recunoaștem: 

GÂNDIREA CONVERGENTĂ este aplicată în sarcinile care au o singură soluție corectă. 
În această gândire, munca gândului se îndreaptă spre unicul scop de a găsi o soluție. 
Operațiunile gândirii vizează observarea particularităților sarcinii și căutarea unei 
reguli adecvate (algoritm), a cărei aplicare ar rezolva sarcina. Testele de inteligență 
convenționale determină nivelul de gândire convergentă. GÂNDIREA DIVERGENTĂ 
se aplică sarcinilor care pot avea mai multe soluții sau chiar mai multe soluții 
posibile. Gânditorul caută toate soluțiile sau procedurile posibile și le selectează pe 
cele mai potrivite. În acest tip de gândire, crearea și testarea flexibilă a ipotezelor 
sunt utilizate pentru a evalua corectitudinea uneia sau alteia dintre soluții, 
anticiparea contextelor care afectează adecvarea uneia sau alteia dintre soluții. 

 
Exemplu de gândire divergentă din practică: 
În cazul în care un proces, cum ar fi injectarea de materiale plastice dintr-un 
material biodegradabil, urmează să fie îmbunătățit astfel încât să se obțină un 
produs de calitate, acesta trebuie să fie declarat ca fiind o competiție, astfel 
încât produsul să întrunească cele mai bune condiții la finalul producției. 
Multe idei pot intra aici - de exemplu, soluții de configurare a utilajului sau cum 
să se procedeze atunci când se examinează materialul biodegradabil în ceea 
ce privește parametrii de configurare a utilajului, cum să se rezolve problema 
mediului înconjurător (praf) etc. 

 
Acest mod de gândire corespunde gândirii divergente = există mai multe moduri și 
combinații pentru a obține succesul dorit. 
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Exemplu de gândire convergentă din practică: 
Dacă vorbim despre o soluție convergentă, spunem că doar una este corectă - de 
exemplu, căutăm soluția optimă la cel mai mic cost. Acesta este un exemplu tipic 
pentru produsele personalizate, adică dacă se dorește realizarea unui produs de cea 
mai bună calitate, dar la cel mai mic preț. Primul produs este un prototip, iar soluția 
de producție este propusă ulterior. Unele tehnologii necesită costuri ridicate, altele 
mai mici, astfel încât doar o singură soluție este cea corectă - aceasta economisește 
costurile, dar menține calitatea produsului final. Nu există mai multe soluții, 
deoarece dacă mai multe variabile intră în efectul final, acestea trebuie reglate 
pentru a obține efectul optim. 

 
4.3. Operații mentale – gândirea 

Esența gândirii este performanța proceselor de gândire, pe care le numim operații 
de gândire. 

 
ANALIZA este împărțirea prin gândire a întregului în părți, separarea paginilor 
individuale (proprietăți, relații) ale obiectelor și fenomenelor realității sau cu 
identificarea și determinarea relației dintre elemente și întregul analizat. 

 
SINTEZA este unificarea ideilor, alăturarea părților, proprietăților sau relațiilor 
obiectelor și fenomenelor realității separate într-un singur întreg și care are sens. 

 
COMPARAȚIA reprezintă o operație a gândirii care determină asemănarea și 
diferența dintre mai multe obiecte sau fenomene. Subiectul poate fi similar într-un 
fel, dar diferit în alt fel. Prin urmare, atunci când se comunică, este necesar să se 
precizeze aspectul din care se face comparația. 

 
ABSTRACTIZAREA reprezintă o operație a gândirii prin care evidențiem 
proprietățile esențiale ale obiectelor și fenomenelor și neglijăm altele 
nesemnificative, individuale. GENERALIZAREA este determinarea gândirii și 
conectarea proprietăților comune ale obiectelor și fenomenelor individuale ale 
unui anumit grup, ale unei clase, stabilirea legilor comune care se aplică obiectelor 
și fenomenelor unui anumit grup, ale unei clase. 

 
CONCRETIZAREA înseamnă să ne îndepărtăm privirea de la trăsăturile sau 
proprietățile generale ale fenomenelor și să ne concentrăm asupra a ceea ce este 
concret, ilustrativ și perceptibil cu ajutorul organelor senzoriale. 
SPECIFICAREA reprezintă o operație a gândirii în care se formează idei sau evaluări 
referitoare la un fenomen (eveniment) individual diferit de toate fenomenele 
(evenimentele) înrudite sau similare. 
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Exemple din practică - COMPARAȚIE (analiză comparativă): 

Cea mai des utilizată operație mentală în practică deoarece este ușor de utilizat. 
Dacă dezvoltăm un produs nou cu o caracteristică de utilitate pentru 
consumator, îl comparăm cu produsele utilizate anterior, bine stabilite. Acestea 
pot fi produse tehnologice obișnuite, cum ar fi un aspirator (cel nou are un 
consum mai mic, este mai ușor, mai ieftin, mai compact); un telefon 
(dimensiunea inițială este redusă datorită caracterului practic, dar ulterior este 
mărită din cauza ecranului) etc. Baza este comparația - compararea produselor 
vechi cu cele noi, îmbunătățind astfel produsele și serviciile. În practică, acest 
lucru înseamnă că nu este necesar să se inventeze un produs complet nou, ci 
unul care să răspundă nevoilor utilizatorilor. Această abordare este considerată 
și ea o inovare. 

Exemple din practică - GENERALIZARE (generalizare): 

Atunci când produsele sunt testate, de exemplu, cele din materiale plastice 
biodegradabile, sunt efectuate teste repetate pe mașini axate pe tehnologia de 
injecție sau suflare a plasticului. Toate testele sunt înregistrate și verificate și, pe 
această bază, procedurile sunt implementate pentru a fi urmate în procesul de 
fabricare a produselor. În acest fel s-au generalizat procedurile corecte - de 
exemplu, setările mașinii, temperatura sau presiunea pentru acest tip de 
material. Companiile care au luat parte la testare au dobândit și know-how 
specific în domeniul respectiv. 

 

4.4. Definirea conceptelor de gândire inovativă, gândire proiectivă, 
gândire critică și gândire creativă 

Indiferent de industria în care lucrați, dezvoltarea abilităților dumneavoastră de 
gândire creativă, critică și proiectivă vă va îmbunătăți capacitatea de a rezolva 
probleme complexe în cadrul organizației dumneavoastră. Instrumentele 
prezentate în acest material sunt utilizate de către directori din întreprinderi, 
guvern, sănătate, arte, tehnologie și multe altele. Echipați-vă pentru a vă dezvolta 
cariera. Schimbați-vă mentalitatea pentru a schimba modul în care conduceți 
oamenii. 

 
Procesul de gândire creativă, critică și proiectivă include procese sistematice axate 
pe persoană: 

• Identificați și încadrați problemele 
• Căutați diferite unghiuri din care să vedeți problema 
• Identificați explicații alternative 
• Creați și testați idei 
• Derulați activități care aduc valoare celorlalți și promovează rezultate și 
oportunități pozitive. 
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Gândirea creativă reprezintă un mod de a privi problemele sau situațiile dintr-o 
perspectivă nouă, care sugerează soluții neortodoxe. Gândirea creativă poate fi 
stimulată atât printr-un proces nestructurat, cum ar fi brainstorming-ul, cât și printr-
un proces structurat, cum ar fi gândirea laterală. 

 
Gândirea critică se referă la o judecată sau concluzie intenționată, 
autoreglementată, care are ca rezultat interpretarea, analiza, evaluarea și tragerea 
unei conlucrări, precum și o explicație a dovezilor, considerentelor metodologice sau 
contextuale pe care se bazează acea judecată sau concluzie. 

 
Gândirea proiectivă se referă la strategii creative care pot fi utilizate pentru a evalua 
problemele, cu mijloacele de a le ajuta să le rezolve, în sens mai larg decât în practica 
profesională de proiectare, și a fost aplicată atât problemelor de afaceri, cât și celor 
sociale. 

 
4.5. Gândirea critică 

Cea mai importantă caracteristică a gândirii critice este efortul de a înțelege orice 
informație în cel mai larg context posibil. Persoana critică are mintea antrenată să 
privească dincolo de aparențe orice afirmație, argument, studiu sau articol. 

 
Acesta examinează motivele și calificările autorilor, coerența logică a declarațiilor 
prezentate, credibilitatea dovezilor utilizate, onestitatea cu privire la consecințe sau 
fidelitatea față de metodologia științifică. Înțelege că un lucru poate fi privit din 
unghiuri diferite și, în loc să aleagă unul singur și să le respingă pe celelalte, încearcă 
să înțeleagă mai multe. Gândirea critică este și un efort constant de a-și îmbunătăți 
simțul preciziei în exprimare. Rezultatul acestui efort este o exprimare structurată, 
coerentă și logică. O persoană critică nu analizează doar gândirea altora și 
informațiile din lumea din jurul său. Analizează sistematic și cu atenție motivele, 
procesele de gândire și apariția propriilor opinii și decizii. Și, pe baza acestei 
observații, își ajustează apoi comunicarea pentru a o face mai clară și mai ușor de 
înțeles. Gândirea critică reprezintă o curiozitate sistematică și 
o minte deschisă. Gândirea critică nu înseamnă a privi lumea cu suspiciune. 

 
O persoană critică nu-și alimentează neîncrederea. Dimpotrivă, caută să vadă în cine 
poate avea încredere și în ce să aibă încredere. Vede în jurul său nu numai oameni 
în care nu poate avea încredere, ci și oameni care merită încrederea sa. A gândi critic 
nu înseamnă a critica. Deși acestea sunt cuvinte similare, conținutul lor este diferit. 
Criticul spune: „Înțeleg acest lucru în profunzime și este inutil.” Cel care încearcă să 
gândească critic spune: „Poate că nu înțeleg prea bine, dar ce ar fi să aflu mai 
multe?”. Ca urmare a gândirii critice, încercăm să vedem lumea în mod obiectiv; 
încercăm să vedem binele și răul. 
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Gândirea critică este o metodă de analiză a ideilor, conceptelor sau datelor colectate 
pentru a evalua situația din diferite perspective și pentru a ajunge la o soluție 
optimă și imparțială. Gânditorul critic poate anticipa consecințele anumitor activități. 
Un cercetător cu capacitatea de a gândi critic poate gândi independent, poate 
rămâne obiectiv, poate rezolva probleme și poate obține soluții. 

 
 

Activitate de cunoaștere 3: 

Imaginați-vă că într-o companie de producție există o situație în care un angajat 
subordonat ar veni cu o propunere privind modul de eficientizare a procesului 
de producție. 

Cum ar trebui să reacționeze un manager? 
 

L-ar critica că este incapabil, că nu o va pune în practică sau l-ar asculta, ar înțelege 
propunerea și, astfel, ar sugera o posibilă soluție pentru punerea ei în practică? 

 

Ar pregăti un întreg sistem de proceduri pentru punerea în aplicare a unei anumite 
inovații, inclusiv pentru a comunica schimbarea? 

 

 

Reflecție: adesea credem că numai un produs inovator contează, dar există mai 
multe propuneri de procese care sunt inovatoare și care vor accelera, rafina 
sau cultiva procesul. Acest lucru este evidențiat, de exemplu, de inovațiile din 
domeniul colectării rebuturilor sau al produselor primare din producția de 
mase plastice (așa-numitele resturi). Sistemul precis de colectare asigură că 
doar un anumit material (polimer) este colectat de pe linii în timpul prelucrării 
sale. Tipurile de polimeri nu pot fi diferențiate vizual unul de celălalt (de 
exemplu, ca metalele) și, din acest motiv, colectarea resturilor de pe liniile de 
producție trebuie să fie special concepută, astfel încât rebuturile să nu se 
amestece. Acest lucru garantează un bun randament al producției și nu pentru 
colectarea deșeurilor. 

4.5.1 Cele mai cunoscute metode pentru a sprijini procesul de gândire critică 

Metodele de gândire critică ar trebui să fie un instrument care să determine 
oamenii să înțeleagă faptele, să dezvăluie relațiile dintre faptele dobândite, să-și 
formeze propriile 
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opinii și, în general, să își aprofundeze cunoștințele. Gândirea critică este axată pe 
obținerea de informații, pe evaluarea acestora și pe găsirea conexiunilor logice și 
obiective. 

 
Cele mai cunoscute metode pentru a sprijini gândirea critică 

 

 
 
 
 
 
 

Metoda E-U-R 

E-U-R este una dintre metodele de planificare a predării, 
uneori numită modelul de învățare în trei faze. Aceasta constă 
în Evocarea, Înțelegerea (conștientizarea) importanței 
informațiilor și Reflecție. În fiecare dintre aceste faze, există o 
formă diferită de învățare. 

Evocare: În prima parte a acestei activități, cursanții își 
amintesc ceea ce știu deja despre subiect, scopul său fiind de 
a motiva și activa participanții. 

Înțelegere: În a doua fază a activității, cursanții dobândesc și 
procesează informații noi. Apoi le includ în bagajul lor de 
cunoștințe care se numără printre informațiile originale pe 
care și le-au reamintit și ordonat în timpul evocării. 

Reflecție: În reflecție, cursanții înțeleg ce și cum au învățat, 
clasifică, sistematizează și consolidează noile cunoștințe. 
Scopul este de a reflecta asupra informațiilor dobândite, 
experiența și procesul prin care au dobândit experiență și 
cunoștințe în timpul activității și de a-și folosi experiența în 
procesul de învățare în viitor. 

 
Brainstorming 

În traducere „furtuni neuronale”, se bazează pe producerea 
cât mai multor asocieri legate de subiectul prezentat, aparent 
chiar și fără legătură între ele. Fără critici și evaluări, este 
necesar să i se permită gândirii intuitive să producă în mod 
liber idei noi. 

 
 

Brainwriting 

Este o formă scrisă de brainstorming în care cursanții își scriu 
ideile pe o hârtie care circulă de la unul la altul. O formă 
specifică de brainwriting este Metoda 365, al cărei principiu 
este că fiecare cursant dintr-un grup de șase să producă cel 
puțin 3 idei în decurs de 5 minute. Metoda ar trebui utilizată 
pentru a rezolva probleme pentru care nu există un răspuns 
clar și simplu la întrebare. 
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Principiul 

Round robin 

(Metoda rotativă) 

O bucată de hârtie și un pix trece de la unul la altul într-un 
grup de cursanți, ceea ce le permite tuturor să își scrie ideea 
pe această temă. Cursanții văd ceea ce a fost scris în fața lor, 
astfel încât pot comenta și completa ideile colegilor lor. Pentru 
a verifica contribuțiile individuale, fiecare cursant poate scrie 
cu un pix de culoare diferită. 

 
Patru colțuri 

Baza acestei activități stă în mișcarea cursanților în jurul clasei. 
Hârtii numerotate sunt aranjate în toată clasa. O întrebare 
este scrisă pe fiecare dintre ele. Cursanții sunt împărțiți în 3-4 
grupuri. Fiecărui grup i se atribuie un număr de hârtie la care 
încep să răspundă. Grupul discută despre misiune pentru o 
vreme și își scrie răspunsul sau opinia pe o bucată de hârtie. 
La indicațiile antrenorului/mentorului, aceștia se mută la 
următorul colț, se familiarizează cu întrebarea, reacțiile 
grupului anterior și, după o scurtă discuție, își scriu 
comentariul, răspunsul, opinia. Activitatea se încheie atunci 
când grupurile ajung în punctul de unde au plecat. 

Cubul 

(Descrieți, 
comparați, 

asociați, analizați, 
aplicați, 

argumentați pentru 
și împotriva) 

Zarurile au pe laturile lor provocări (6 verbe), așa cum trebuie 
să se gândească cursantul la subiect: să descrie, să compare, 
să asocieze, să analizeze, să aplice și să argumenteze pentru 
și împotriva. Participanții trebuie să scrie pe tema aleasă, în 
conformitate cu instrucțiunile alese. Limita de timp este de 2-
4 minute. Toate laturile cubului trebuie rotite, astfel încât 
cursantul să creeze ipoteze, să caute o utilizare reală a 
subiectului, să formuleze idei, cunoștințe și să analizeze 
subiectul în subteme parțiale. 
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Harta mentală 

În cadrul metodei, conceptele dintr-o anumită zonă și relațiile 
dintre acestea sunt afișate grafic. 

Este o combinație de gândire creativă, brainstorming, de 
rezolvare a problemelor și de luare de notițe. Este o diagramă 
utilizată pentru a reprezenta cuvinte, gânduri, sarcini sau alte 
notițe. Acestea sunt aranjate în jurul unui cuvânt-cheie central 
sau al unei idei centrale. 

O hartă mentală este o expresie grafică a proceselor mentale 
care au loc în ambele emisfere cerebrale - cea intelectuală 
stângă (cuvinte, fapte, analize, concluzii, logică, numărare, pas 
cu pas etc.) și cea emoțională dreaptă (idei, imagini, 
sentimente, spontaneitate, intuitivitateetc.) 

Constituie o metodă excelentă pentru înregistrarea notițelor 
de la auditoriu, pentru captarea ideilor, pentru planificarea pe 
termen scurt, ajută la sortarea informațiilor, în plus, la găsirea 
unei soluții, poate fi aplicată în orice domeniu al activității 
umane - de la managementul companiei, trecând prin 
educație sau cumpărături. 

 
Diagrama Venn 

Activitatea începe prin compararea temelor la care cursanții 
primesc sarcina de a se gândi. Apoi desenează o diagramă 
(dreptunghiuri, cercuri) și scriu în fiecare formă 
caracteristicile și proprietățile fenomenului sau ale unei 
probleme. Caracteristicile comune ar trebui să apară la 
intersecție. 

 
 
 

Pexeso (joc 

de memorie) 

Principiul unui joc pentru copii în care se caută perechile. Un 
tip de card (roșu) conține informații, de exemplu, date, 
personalități. Al doilea tip de card (albastru) ascunde 
definițiile, operele și textul specific. Cardurile sunt împărțite 
astfel încât conținutul lor să nu fie vizibil. Cursantul începe cu 
un cartonaș albastru care conține textul, îl citește de mai 
multe ori la rând pentru a-l face cunoscut clasei. Presupune 
care este conceptul căutat. Îi încurajează pe cei care au 
cardurile roșii să se înscrie cu unul care are termenul 
corespunzător. Rolul acestui cursant este să își definească și 
el termenul (pe baza a ceea ce a auzit anterior). 
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Piramidă 

Este necesar să se inventeze și să se aranjeze faptele în formă 
de piramidă, conform șablonului dat. Modelul de bază are opt 
linii. Metoda este ideală pentru povești sau pentru a scrie 
povestiri scurte. 

Rândul 1 - Numele personajului principal 

Rândul 2 – Descrierea personajului în două cuvinte 

Rândul 3 – Caracteristica locului în care se desfășoară 
povestea, în trei cuvinte 

Rândul 4 – Descrierea intrigii poveștii în patru cuvinte 

Rândul 5 – Descrierea primei scene în cinci cuvinte (cauza 
intrigii) 

Rândul 6 - 6 cuvinte pentru a descrie cursul intrigii  

Rândul 7 – 7 cuvinte pentru a descrie soluția intrigii  

Rândul 8 - 8 cuvinte pentru a rezolva intriga. 

 

Activitate de cunoaștere 4: 

Brainstorming – cea mai frecventă metodă în practică 

Folosiți această metodă? Când, unde? 
 

Exemplu practic: Rezolvarea problemelor referitoare la prinderea centurilor de 

siguranță într-o mașină. 

Scaunul pasagerului pentru fixarea centurii de siguranță era atât de limitat 
încât unele persoane nu puteau să o prindă. Compania pentru soluția pieselor 
interioare din plastic au făcut apel la găsirea unei soluții pentru această parte 
practică de design din interiorului vehiculului. Prin brainstorming, au obținut o 
listă de soluții, pe care le-au examinat ulterior în vederea punerii în aplicare. 

4.6. Gândirea proiectivă 

Gândirea proiectivă este un proces inovator care folosește sensibilitatea 
proiectantului pentru a găsi nevoi nesatisfăcute și oportunități de a crea soluții noi 
care sunt importante pentru oameni. Gândirea proiectivă este, de asemenea, o 
metodologie pentru a găsi simplitatea în complexitate, pentru a crește calitatea 
experienței cu produsele proiectate și pentru a servi nevoilor clienților în vederea 
rezolvării problemei țintă cu care se confruntă. 
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Originea gândirii proiective 

• Este o metodologie de proiectare care a luat naștere la Universitatea 
Stanford și este considerată în prezent una dintre cele mai căutate 
competențe din industrie. Conceptul de gândire proiectivă a început cu doar 
câteva dintre domeniile avute în vedere, dar s-a constatat că se aplică unei 
multitudini de discipline, de la medicină și cea aerospațială la managementul 
resurselor umane, operațiuni și planificare. 

• Predarea și dobândirea abilităților de gândire proiectivă a devenit atât de 
importantă încât astăzi se predă la unele dintre cele mai importante 
universități din lume, precum și la o casă corporativă globală de top din 
întreaga lume. 

 
Pe scurt, gândirea proiectivă este o metodologie care permite inovarea și include 
următoarele părți: 
Sprijin pentru crearea de idei și gândire din exterior 

• Asumarea de riscuri în etapele inițiale 

• Eliminarea fricii de eșec 

• Înțelegerea profundă a clientului și a obiectivelor, comportamentului și atitudinilor sale 

• Testarea timpurie a ideilor pentru a obține un feedback imediat 

• Aducerea în discuție a gradului de utilizare, fezabilității și valorii percepute a 
unui produs sau a unui serviciu 

 
Ce trebuie să știți despre gândirea proiectivă: 

 
Gândirea proiectivă se concentrează în primul rând pe obiective și invenții centrate 
pe om. Proiectul poate fi utilizat pentru a rezolva cele mai complexe probleme. 

 
 

Gândirea proiectivă ajută la 

 
Optimizarea 

capabilităților 

 
Analize de 

fezabilitate 

și viabilitate 

 
Abordarea 

nevoilor 

clienților 

 

 

Un grup de operațiuni de gândire creativă, critică și proiectivă vor îmbunătăți 
capacitatea de a rezolva probleme complexe în cadrul organizației. 
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Exemple din practică: 

Cooperarea absolvenților de arhitectură, a universității tehnice și a companiilor de 

producție pentru crearea de ochelari de soare (pentru mai multe informații, consultați 

Exemple de bune practici). Considerăm că ochelarii sunt consumabile, adesea se sparg și 

sunt aruncați, astfel încât a venit ideea să îi fabricăm din plastic ecologic - biodegradabil. 

Prin urmare, proiectanții au abordat ideea de ecologie - este o gândire proiectivă, astăzi 

denumită și „PROIECTARE ECOLOGICĂ”, design ecologic. 

Exemple din practică: 

Un alt exemplu este proiectul de case prefabricate din materiale ecologice, un proiect 

dezvoltat în Slovacia, denumit „ECOCAPSULA - casă mobilă” (https://www. 

ecocapsule.sk/). 

La începutul proiectului, în anii 2013-2014, ideea părea prea futuristă. Oamenii nu erau 

interesați de acest tip de construcție, așa că nu a fost o idee care să răspundă cerințelor 

clienților. 

Autorii și-au asumat un mare risc, cu resurse proprii, fără sprijinul pieței slovace, dar totuși 

nu au renunțat la ideea lor. Ulterior, au fost abordați de un grup de investitori care căutau 

idei viabile care să revoluționeze schimbările în comportamentul utilizatorilor. Ideea și-a 

găsit utilizatorii - chiar dacă aceștia au fost puțini la început. Mai târziu, în 2015, au produs 

prima piesă reală și a testat-o cu clienții. 

Exemple din practică: 

O poveste similară - să păstreze o idee, să investească în proiect, sosirea ulterioară a 

investitorilor ca vizionari și testarea și abordarea ulterioară a clientului - toate acestea au 

fost experimentate prin dezvoltarea unei mașini zburătoare din Slovacia, așa-numita 

„AirCar” https://www.bbc.com/news/technology-57651843 
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Tabelul de mai jos prezintă listele cu caracteristicile comune și diferite ale gândirii: 
 

GÂNDIRE 

CREATIVĂ 

GÂNDIRE PROIECTIVĂ GÂNDIRE 

CRITICĂ 

GÂNDIRE 
INOVATIVĂ 

• O competență-cheie a 

secolului XXI 

• O nouă perspectivă care 

aduce soluții non-standard 

sau ceva nou 

• Folosirea și răspândirea 

ideilor noastre, în căutare 

de inspirație mai presus de 

noi 

• Modifică sau rectifică 

ideile existente 
 

• O abilitate care poate fi 

dezvoltată, susținută și 

îmbunătățită 

• Fluență, flexibilitate, 

și originalitate 
 

• Mediul înconjurător este 

esențial - securitate, 

încredere, înțelegere și 

umor 

• Dorința de a-și asuma 

riscuri și de a depăși fixația 

pentru soluții comune 

• Problemele sunt privite ca 

o oportunitate 

• Permite inovarea 

– crearea de idei și gândirea 

din exterior 

• Riscul în stadiile incipiente 

și eliminarea fricii de eșec 

• Înțelegerea profundă a 

clientului și a obiectivelor, 

comportamentului și 

atitudinilor sale 

• Interesul de a înțelege 

persoanele pentru care 

proiectăm produse sau 

servicii 

• Formează nucleul 

dezvoltării eficiente a 

strategiei 

și schimbării 

organizaționale continue 

• Oferă o abordare bazată pe 

probleme pentru rezolvarea 

problemelor. Este 

un mod de gândire și de 

lucru. 

• Utilă în rezolvarea 

problemelor nedefinite sau 

necunoscute 

• Face parte din fiecare 

fază a procesului 

gândirii proiective 

• Gândirea critică și cea 

creativă nu pot fi separate 

una de cealaltă 

• Reprezintă o 

curiozitate sistematică și 

o minte deschisă 

• Este un proces de 

recunoaștere și 

punere sub semnul 

întrebării a 

ipotezelor 

• Tehnicile sale sunt 

utilizate, de obicei, pentru 

a rezolva problemele și 

pentru a le preveni 

• Cea mai importantă 

caracteristică este efortul 

de a înțelege orice 

informație în cel mai larg 

context posibil. 

• Este un efort constant de 

a-și îmbunătăți simțul 

acurateței în exprimare 

• Necesită o anumită 

formă, precum și un 

anumit nivel de 

creativitate 

• Este derivată din 

gândirea proiectivă care, 

în mod tradițional, s-a 

concentrat asupra 

proiectării produselor 

• O abordare structurată în 

care informațiile, 

cunoștințele și experiența 

sunt căutate și utilizate 

pentru a maximiza 

oportunitățile și a rezolva 

problemele 

• Folosește procese de 

învățare rapide și deschise 

pentru a crea rapid o 

varietate de opțiuni și 

pentru a identifica și elimina 

ceea ce este inițial 

nefuncțional 

• De asemenea, folosește 

abilitățile creative și logice 

ale creierului pentru a 

explora soluții și 

combinații alternative 

pentru a obține rezultate 

mai bune 

• Rezultatul procesului de 

inovare este inovarea 
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4.6.1. Gânditorul proiectiv / Proiectantul 

Prima unealtă a proiectantului este observația. Ceea ce spun oamenii este 
important, motiv pentru care atât de multe companii depind de grupuri-țintă și de 
sondaje. Cu toate acestea, gânditorul proiectiv știe că ceea ce spun oamenii nu este 
la fel de important ca ceea ce fac. 

 
A doua unealtă este imaginația. Proiectanții își îmbunătățesc abilitățile de 
imaginație, pun întrebări și deschid zone care nu erau vizibile anterior, realizând 
acest lucru din perspectiva colegilor, clienților, utilizatorilor finali și clienților (actuali 
și viitori). Aplicând o abordare de tipul „oamenii pe primul loc”, gânditorii proiectivi 
își pot imagina soluții care sunt, în esență, dezirabile și care răspund nevoilor 
explicite sau ascunse. Proiectanții observă lucruri pe care alții nu le observă și își 
folosesc cunoștințele pentru a inspira inovarea. 

 
Imaginația se dezvoltă cel mai bine atunci când poate funcționa fără teamă, 
respingere sau eșec. Gânditorul proiectiv își poate imagina posibilități viitoare și le 
poate comunica. Imaginația poate fi inspirată de provocarea de a lucra sub 
constrângeri, de eforturi complicate sau simple de a face utilizatorul final mai bun. 
Imaginația construiește o punte între cunoaștere și concept. 

 
Configurarea, a treia unealtă a proiectantului, începe cu un prototip. Un prototip 
poate fi simplu sau complex; poate fi testat dacă este necesar, luând în considerare 
timpul. Este de dorit să se creeze un prototip cât mai curând posibil și, adesea, să se 
obțină un feedback imediat de la clienți înainte ca etapele mai costisitoare de 
dezvoltare să fie puse în aplicare. De asemenea, permite ajustări într-un stadiu 
incipient al procesului, atunci când costurile nu sunt atât de ridicate. Prototipul 
poate fi orice, de la un cadru de sârmă desenat manual până la un model complet 
funcțional. Eșecul în etapele inițiale ale unui proiect duce la o activitate mai bună și 
mai rapidă. 

 
Procesul de gândire despre proiectare variază foarte mult în funcție de diferitele 
domenii și numărul de faze, dar include următoarele: 

Definire - decideți ce probleme încercați să rezolvați și pentru cine 

Cercetare - găsiți mai multe exemple de încercări de a rezolva aceeași problemă și 
cunoașteți-vă utilizatorii finali 

Imaginare - identificați nevoile, comportamentele și atitudinile utilizatorilor 
finali și creați idei care să vină în ajutorul lor 

Prototip - configurați, extindeți și îmbunătăți ideile prin repetări multiple și 
feedback-ul utilizatorului final 

Alegere - verificați obiectivul și selectați ideile care rezonează cel mai mult cu 
utilizatorul final 
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Implementare - atribuiți, construiți și executați sarcini 

Cunoaștere - colectați feedback și măsurați succesul 
 

Un ciclu iterativ de dezvoltare este implementat în această metodologie în toate 
fazele: proiectare, testare, modificare, repetare. 

 
Gânditorii proiectivi nu sunt neapărat limitați la un domeniu al designului grafic. 
Gânditorii proiectivi dispun de o varietate de cunoștințe, inclusiv sociologie, 
antropologie, jurnalism, tehnologie și afaceri. Mulți oameni din afara proiectării 
profesionale au un talent natural pentru gândirea proiectivă, care poate da startul 
dezvoltării și experienței potrivite. 

 
Caracteristicile unui gânditor proiectiv/proiectant 

Empatia - se pot pune în locul cuiva 
și se pot concentra asupra 
obiectivelor utilizatorului final, mai 
degrabă decât asupra afacerii, 
tehnologiei sau esteticii. 

Gândirea integrativă - nu numai că 
se bazează pe procese analitice 
(cele care produc alegeri de tipul 
„ori da, ori nu”), ci manifestă și 
capacitatea de a vedea toate 
aspectele importante - și uneori 
contradictorii - ale problemei. Pot 
crea soluții noi care depășesc și 
îmbunătățesc în mod dramatic 
alternativele existente. 

Optimism - sunt convinși că poate fi găsită o soluție pentru fiecare problemă. 

Experimentalism - Proiectanții pun întrebări pentru a găsi noi direcții și pentru a deschide 
zone invizibile. 

Colaborare - Gândirea proiectivă este un efort comun care conectează oamenii 
cu o gamă largă de discipline, abilități și cunoștințe. Pot fi puși laolaltă specialiști 
în marketing, psihologi, designeri industriali, antropologi și ingineri. 

Exemple din practică: 

La început, a existat ideea ca proiectanții să creeze produse din plastic luând în 
considerare nevoia din practica construcțiilor. A fost o idee inovatoare a unui 
panou de ușă realizat din polimer neinflamabil. 
În primul pas, proiectanții au trebuit să se familiarizeze cu un astfel de material 
și apoi să îi testeze proprietățile. Abia apoi a putut fi realizat un design de 
produs specific. 
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Înainte ca un proiectant să proiecteze un produs, este necesar să se analizeze 
așteptările și nevoile. Acesta trebuie să definească exact ceea ce dorește 
clientul, astfel încât produsul să îndeplinească și caracteristicile de 
performanță. 
În acest caz, clienții au fost companii de construcții care erau interesate să 
utilizeze un polimer neinflamabil în domeniul construcțiilor, pentru a garanta 
siguranța (ceea ce privește și companiile de asigurări), deoarece piesele 
obișnuite din plastic sunt un material foarte inflamabil. 

 
4.6.2. Patru principii de bază ale procesului de proiectare 

În gândirea proiectivă (Leifer, Meinel, Plattner 2011), autorii au definit patru 
principii de bază - regulile care ar trebui să ghideze procesul de proiectare. 

Regula umană 

După cum am menționat deja, gândirea proiectivă este un proces care se 
concentrează puternic asupra utilizatorului. Scopul proiectării este acela de a 
satisface nevoile și de a rezolva problemele anumitor persoane, astfel încât 
accentul proiectului se concentrează întotdeauna pe persoană. 

Regula ambiguității 

Regula ambiguității, potrivit căreia proiectantul nu ar trebui să anticipeze 
lucrurile atunci când își observă utilizatorii, să găsească soluții și să le aplice. 
Atunci când ne analizăm cunoștințele, privim lucrurile din punctul nostru de 
vedere; nu putem fi complet deschiși la soluții inovatoare noi. Este important să 
încercăm să înțelegem și să empatizăm cu persoanele pentru care propunem o 
soluție la problemă și să ne verificăm întotdeauna constatările. 

Regula reproiectării 

Regula reproiectării presupune că fiecare soluție unică de proiectare este doar 
o îmbunătățire sau adaptare a unei soluții de proiectare existente. Pe măsură ce 
tehnologia se schimbă, nevoile umane rămân, în esență, aceleași, iar de secole 
ne confruntăm cu probleme foarte asemănătoare. Multe soluții au fost 
concepute pentru aceste probleme, așa că este bine să nu încercăm să venim cu 
ceva complet nou cu orice preț, ci să ne familiarizăm cu soluțiile care au fost 
concepute înaintea noastră și să încercăm să le inovăm și să le adaptăm la 
situația noastră specifică. 

Regula tangibilității 

Conform acestei reguli, toate ideile și soluțiile posibile ar trebui să fie furnizate 
utilizatorilor prin prototipuri pe care aceștia le pot încerca și să ofere feedback. 
Verificarea corectitudinii soluțiilor facilitează comunicarea și reduce riscul de 
eșec. 
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Activitate de cunoaștere 5: 

Sunt respectate toate aceste reguli la locul de muncă? 
 

Unde credeți că puteți aduce îmbunătățiri? Și, dimpotrivă, unde ați putea fi un 
exemplu pentru alții? 

 

 

4.6.3 Procesul gândirii proiective 

Gândirea proiectivă este un proces în cinci etape, în care fiecare etapă se 
concentrează asupra unui obiectiv specific. Fiecare dintre etape este independentă 
de următoarea etapă, dar se bazează pe cea anterioară. Proiectanții nu trebuie să 
se gândească la etapele următoare atunci când lucrează. 
De exemplu, atunci când definiți o problemă, nu se recomandă să vă gândiți la 
soluții. Definiția problemei trebuie să fie scrisă în detaliu, deși acest lucru 
îngreunează găsirea unei soluții. 

 
În procesul de gândire proiectivă, este necesar să se învețe cât mai mult posibil 
despre grupul țintă, pentru a putea defini problema și a căuta soluțiile optime ale 
acesteia și verificarea lor în practică. Procesul gândirii proiective este alcătuit din mai 
multe faze sau etape. 

 
Prima etapă constă în cunoașterea grupului țintă și a nevoilor acestuia, uneori 
numite inspirație sau empatie. În această etapă, proiectantul încearcă să utilizeze 
diferite metode pentru a afla cui i se adresează proiectul, cine sunt viitorii săi 
utilizatori, de ce au nevoie și ce ar putea fi îmbunătățit din punctul său de vedere. În 
acest stadiu, proiectantul folosește diverse metode, inclusiv cele mai comune 
conversații și observații și multe altele. Această fază este adesea numită empatie , 
deoarece este foarte important nu numai să asculți utilizatorul, ci și să îl înțelegi cu 
adevărat, să empatizezi cu el, să vezi cum gândește și cum trăiește, să încerci pur și 
simplu să privești lucrurile din punctul său de vedere. 

 
Pe baza constatărilor pe care proiectantul le-a observat în această fază, el încearcă 
să definească o problemă specifică în următoarea etapă, pe care se va concentra 
mai departe. Adesea, este vorba despre ceva ce utilizatorul nici măcar nu realizează 
la prima vedere sau nu este capabil să formuleze fără echivoc. 
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După definirea unei probleme, proiectanții caută soluții adecvate. Nu este necesar 
să veniți cu o soluție definitivă, optimă, ci, dimpotrivă, este indicat să lucrați cu multe 
soluții creative. 

 
După această etapă, are loc procesul creării unui prototip, atunci când proiectanții 
creează o soluție de proiectare simplă la problemă. Cu toate acestea, prototipul nu 
trebuie să fie încă o soluție definitivă, ci, dimpotrivă, este o modalitate prin care 
utilizatorul se poate familiariza cu soluțiile la problemă înainte de a ajunge la 
produsul final propriu-zis. Prin urmare, prototipul ar trebui să fie cât mai simplu 
posibil și ar trebui să lase loc pentru îmbunătățiri. 

 
După crearea prototipului urmează faza de testare. În cadrul acesteia, prototipul 
este prezentat direct utilizatorului. Proiectanții sunt interesați să afle dacă sunt pe 
drumul cel bun în rezolvarea problemei, ce le place utilizatorilor la prototip, dacă îl 
pot utiliza și, dimpotrivă, unde există posibilități de îmbunătățire. 

 
Trebuie remarcat faptul că acest proces nu este, de obicei, unul liniar. În fiecare 
etapă a acestui proces, poate fi necesar să se revină la una dintre etapele anterioare. 
Atunci când se testează un prototip, este adesea necesar să se revină la faza de 
proiectare și să se încorporeze feedback-ul utilizatorului în soluție. Uneori, este 
necesar să veniți cu o soluție complet nouă la problemă sau să reconsiderați definiția 
problemei în sine. Uneori, proiectanții întâlnesc o problemă în stadiile incipiente și 
trebuie să se întoarcă la început, la observații și interviuri, pentru a aprofunda 
constatările pe care le au despre grupul țintă. 

 

Procesul gândirii proiective de la școala Stanford 
 

 

 

 
EMPATIZARE 

 
 

• Personaje 

• Obiectivele funcției 

• Decizii 

• Provocări 

• Puncte sensibile 

• Interviuri 

• Observații directe 

• Căutați să înțelegeți 

• Fără prejudecăți 

 
 
 
 
 
 

DEFINIRE 

 
 

CREARE 
DE IDEI 

• Împărtășiți ideile 

• Toate ideile merită 

• Divergență/Converg
ență 

• Gândirea „Da și” 

• Stabilirea 
priorităților 

 
 
 
 
 

PROTOTIP 

 

 
• Înțelegerea 

impedimente

lor 

• Ce funcționează? 

• Joc de roluri 

• Iterare rapidă 

 
 
 
 

 
• Machete 

• Planșe 

• Păstrați lucrurile simple 

• Cădere rapidă 

• Iterare rapidă 

 
 
 
 
 

TESTARE 
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Activitate de cunoaștere 6: 

În procesul de îmbunătățire, ați restabilit deja o idee care a convins pe piață în timpul 
testării și producției reale în procesul de gândire proiectivă definit în modul menționat 
mai sus? 

 

Descrieți fazele individuale în care ați fost direct implicat. 

 

 

4.6.4. Tehnici creative 

Cum se realizează o sesiune de brainstorming de idei 
• Concentrați-vă pe cantitate înainte de calitate 
• Aplicați în mod selectiv restricții pentru a vă concentra asupra obiectivului 
• Nu tăiați ideile din brainstorming 
• Consultați alte surse de inspirație 
• Folosiți o tablă de culoare albă (și faceți o fotografie a fiecărei sesiuni) 
• Faceți pauze 

 
Brainstorming-ul tradițional este lent. O echipă nu mai trebuie să stea în liniștită 
într-un cerc în timp ce încearcă să scrie idei pe o tablă albă goală. Utilizați exercițiile 
de mai jos pentru a veni cu proiecte, anunțuri și campanii eficiente de marketing 
pentru a vă ajuta echipa și compania să se dezvolte mai bine. Pentru a afla mai multe 
despre tehnicile de brainstorming și pentru a obține o descriere detaliată a 
exercițiilor, accesați linkul de mai jos. 

 
Tehnicile creative folosesc fie tehnici de Brainstorming, fie exerciții de grup ale 
tehnicilor de Brainstorming: 
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Test cu 
desen 
incomplet 

Baza acestei metode stă în desen. Pentru a crea un desen complet, trebuie să 

utilizați o imagine „mâzgălită”, mică și simplă, cum ar fi un semicerc sau o buclă. 

Dacă dorim să implementăm această metodă într-un grup, persoanele din grup 

trebuie să folosească aceeași „mâzgălitură” pentru a lucra și apoi să compare 

desenele. Persoanele din grup interpretează aceeași „imagine mâzgălită”, astfel 

încât să își poată extinde gândirea creativă, iar acest lucru le aduce idei noi. 

 
 
 

30 de 
cercuri 

Este un exercițiu de creativitate, în care obiectivul este cantitatea, nu calitatea. 

Participanții de la această metodă vor primi o foaie de hârtie cu 30 de cercuri 

identice. Au la dispoziție un timp scurt, de obicei, maximum 10 minute, pentru a 

desena cât mai multe din cele 30 de cercuri. Când toți membrii echipei au 

terminat, compară cercurile realizate și văd dacă există principii unificatoare 

(comune) sau sugestii care să le unească. 

 
 

Testul cu 
agrafe de 
hârtie 

Acesta este un exercițiu efectuat, de obicei, cu mai multe persoane deodată. În 

această activitate, grupurile primesc o cutie de agrafe de hârtie și, în afară de a 

capsa hârtia, sunt rugate să găsească cât mai multe idei pentru utilizarea 

agrafelor de hârtie. Grupurile își împărtășesc apoi ideile cu restul colegilor lor. 

Această inovare poate duce la o creștere a numărului de idei originale cu privire 

la proiectele de lucru. 

 
 

Idei 
muzicale 

Uneori, schimbarea fundalului, cum ar fi ascultarea intenționată a muzicii, poate 

inspira idei noi. Mergeți la un concert sau redați muzică în birou și notați orice 

idei sau gânduri care vă vin în minte. Analizați aceste idei pentru a vedea dacă 

puteți aplica câteva dintre ele la provocările locului de muncă. 

 
 

Produs 
reutilizat 

Utilizați elementele de pe masă, cum ar fi capsatoare, dosare, panglici, fotografii 

și hârtie, pentru a crea un produs nou. Această activitate este excelentă și pentru 

grupuri. După ce fiecare persoană sau echipă finalizează proiectarea produsului, 

își pot compara creațiile în ceea ce privește unicitatea, ingeniozitatea și 

caracterul practic. Acest efort este deosebit de util pentru dezvoltarea abilităților 

de brainstorming. 

 
 

Poveste din 
dicționar 

Alegeți la întâmplare un cuvânt din dicționar. Folosiți cuvântul ales, cuvintele de 

deasupra și cuvintele de dedesubt pentru a crea o povestire scurtă. Găsiți o 

modalitate de a crea o poveste interesantă și coerentă pornind de la elemente 

aparent aleatorii, astfel încât să vă puteți îmbunătăți capacitatea de a stabili 

conexiuni și de a combina idei care nu sunt neapărat legate între ele. 
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Colaborare 
compusă 

Luați un cuvânt compus și înlocuiți un cuvânt cu altul. De exemplu, un cuvânt 

compus ar putea deveni un nou cuvânt compus, doar prin schimbarea ordinii 

consoanelor și vocalelor. Puteți utiliza un cuvânt compus nou pentru a crea o 

poveste sau un desen. Găsirea de conexiuni între elemente fără legătură între 

ele vă poate ajuta să vă îmbunătățiți gândirea critică și la evaluarea proceselor 

la locul de muncă. 

 
 

Blocuri 
de 
constru
cție 

Utilizați blocuri de construcție pentru a crea modele de case, întreprinderi sau 

produse. Dacă faceți acest lucru în grup, aflați cine poate crea cele mai complexe, 

detaliate sau unice obiecte. Conștientizarea spațială pe care o dezvoltați în 

timpul acestei activități vă poate îmbunătăți capacitatea de a veni cu propuneri 

de proiecte de muncă bine gândite de toate tipurile. 

 
 

Scrieți poezii 

Scrieți o poezie despre ziua voastră în stilul poetului dumneavoastră preferat sau 

conform structurii unui poem clasic, cum ar fi un sonet. Scrierea cu o structură 

clară vă obligă să găsiți cuvântul sau fraza ideală care să respecte constrângerile, 

ceea ce vă poate îmbunătăți capacitatea generală de a scrie. 

 
 

Desenați din 
nou 

Desenați același obiect, cum ar fi o cană de cafea, în fiecare zi, toată săptămâna 

sau mai mult. Vedeți ce detalii sau nuanțe noi veți observa pe măsură ce 

explorați obiectul zilnic. O concentrare extremă ca aceasta ar trebui să vă 

îmbunătățească atenția la detalii și să vă ajute să observați elemente noi în 

munca dumneavoastră. 

 

Excursie pe 
teren 

Faceți o excursie cu echipa în afara biroului. Explorați grădina locală sau 

plimbați-vă prin centrul orașului pentru a vedea ce idei sau concepte noi veți 

descoperi, dumneavoastră sau grupul, printr-o schimbare de peisaj. O întâlnire 

într-un loc nou poate evoca idei originale. 

 
 

Citiți 

Mergeți la o librărie sau la bibliotecă și explorați o secțiune care nu este complet 

legată de munca dumneavoastră sau de cărțile pe care le citiți în mod normal. 

Alegeți o carte și citiți-o pentru a afla ce cunoștințe noi puteți dobândi. 

Cunoașterea unor discipline diferite de ale dumneavoastră vă poate prezenta 

noi modalități de gestionare a muncii. 

 
 
 

Compuneți 
liber 

Programați-vă câteva minute în fiecare dimineață pentru a scrie în fluxul 

conștiinței. Acest tip de scriere liberă, în care continuați să scrieți ceea ce vă vine 

în minte, reprezintă o modalitate excelentă de a descoperi unele dintre 

gândurile dumneavoastră subconștiente, care ar putea duce la soluții inovatoare 

la provocările profesionale. 

Urmați pașii pentru a desena fiecare pas într-o serie de mici căsuțe 

dreptunghiulare, sub forma unei benzi desenate. S-ar putea să descoperiți un 

nou pas util într-un proces la care nu v-ați gândit. 



Inovare și gândire MODUL 4 

113 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Storyboard - 
Panou cu povești 

Această metodă poate fi un exercițiu de creație deosebit de util pentru a identifica noi 

practici sau pentru a îmbunătăți procesele existente. Dacă încercați să proiectați un 

proces, panoul cu povești vă poate ajuta să identificați unde înțelegerea colectivă a 

problemei sprijină sau intră în conflict cu soluția propusă și unde este nevoie de mai multă 

gândire/cercetare. Prin crearea unei povești vizuale pentru a explora problema sub forma 

unei povești, echipa dumneavoastră va putea vedea cum ideile interacționează și cum se 

reunesc pentru a crea o soluție. 

Bilețelele adezive sunt „prietenii” dumneavoastră. Acordați-vă câteva minute pentru a vă 

nota ideile sub formă de notițe separate. Nu trebuie să fie idei complete - fixarea fizică a 

citatelor, imaginilor, informațiilor despre utilizator și altele asemenea vă pot ajuta să 

vedeți noi relații între diferite componente. 

Odată ce aveți un grup de notițe adezive la care să lucrați, începeți să le aranjați pe rând 

pe tablă: mai întâi asta, apoi cealaltă. Organizarea ideilor sub forma unor serii uniforme 

vă va ajuta să vedeți noi conexiuni și să eliminați materialele redundante care nu vă susțin 

obiectivul. 

De ce funcționează această tehnică de brainstorming? 

• Panoul cu povești vă permite să vă vedeți ideile în ordine secvențială. 

• Veți putea vedea o imagine de ansamblu asupra procesului nou sau actual - 

fără a fi nevoiți să vă adânciți prea mult în detalii. 

• Puteți începe de oriunde - de la început, din mijloc sau de la sfârșit - apoi să 
completați 

spațiile goale. 

• Cum se utilizează în marketing 

• Storyboarding - panoul cu povești este foarte util pentru specialiștii în marketing. 
Cu ajutorul acestuia, puteți: 

• Să schițați procesul campaniei de marketing pas cu pas de la început până la 

sfârșit. 

• Să îmbunătățiți procesul intern, cum ar fi crearea de „backlink”, prin 

elaborarea unor măsuri concrete. 

• Să realizați un storyboard video de marketing de la început până la sfârșit. 

 
 
 
 
 

SCAMPER 

S.C.A.M.P.E.R este o strategie excelentă pe care o poți folosi atunci când evaluați o idee 

sau un produs nou. Este o abreviere care înseamnă: 

Înlocuire: Ce puteți schimba din această idee cu altceva? Combinare: Ce elemente ale 

acestei idei puteți combina pentru a o face eficientă? Adaptare: Cum puteți adapta 

această idee la o altă piață? 

Modificare: Ce puteți modifica pentru a îmbunătăți funcționalitatea? 

Utilizare în alt scop: Ce alte utilizări are această idee? Eliminare: Ce nu 

este necesar? 

Inversare: Ce puteți ajusta pentru a face acest proiect mai bun? 

Urmați acești pași pentru a afla cum vă puteți îmbunătăți ideea sau proiectul, în special 

dacă sunteți în căutarea unor modalități de a-l dezvolta în continuare. 

Este un proces de diseminare și îmbunătățire a ideilor prin testarea și provocarea 

acestora din diferite unghiuri. Pentru fiecare literă a mnemotehnicii, adresați o întrebare 

referitoare la proiectul dumneavoastră sau la problema curentă. 
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Punerea la 

îndoială a 
ipotezelor 

În cadrul grupului, faceți o listă de ipoteze despre produsul în cauză sau o listă de idei, 

bune și rele. Faceți o listă și gândiți-vă cum să atenuați toate ipotezele negative și să faceți 

bani pe baza ipotezelor pozitive. 

 

Ceva nou din 

două elemente 

Luați două produse separate și găsiți o modalitate de a le combina. De exemplu, puteți 

utiliza două instrumente de birou obișnuite, cum ar fi un capsator și un distribuitor de 

bandă adezivă, pentru a crea un produs nou și interesant. Concepeți o strategie de 

marketing și o piață țintă pentru noul produs pe care l-ați creat. 

 
Șase pălării 

gânditoare 

Este un proces simplu și eficient de gândire paralelă, care îi ajută pe oameni să fie mai 

productivi, mai concentrați și mai implicați în mod conștient. 

Această tehnică este descrisă în detaliu în modulul anterior. 

 

Activitate de cunoaștere 7: 

Folosiți vreuna dintre tehnicile de mai sus? Când, unde? 
 

 

Exemplu din practică: 
Desenați din nou - metoda este utilizată în producția la comandă, unde clientul 
specifică ceea ce dorește, iar proiectantul-constructor proiectează dorințele 
clientului pe desen. În timp ce se realizează prototipul, produsul este redesenat 
de mai multe ori. Acest lucru permite și economisirea costurilor în producerea 
prototipurilor (de exemplu, proiectarea mașinilor sau simplificarea activităților 
de producție, cum ar fi transferul, relocarea etc.). 

 
4.7. Beneficiile utilizării creativității 

Exercițiile de creativitate oferă numeroase beneficii persoanelor, grupurilor sau companiilor care 
le utilizează, printre care se numără următoarele: 

 
Îmbunătățirea gândirii flexibile: Exercițiile de creativitate vă îmbunătățesc 
flexibilitatea mentală. Este posibil să vedeți posibilitatea unor mici schimbări sau 
modificări în proiect pe care nu le-ați observat înainte. 

 
Descoperirea ideilor multidimensionale: Dacă dumneavoastră sau echipa dumneavoastră 
ați lucrat 
în același domeniu pentru o lungă perioadă de timp, puteți utiliza aceleași idei în mod repetitiv. 
Exercițiile de 
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creativitate vă vor ajuta să descoperiți soluții complet noi la problemele recurente. 
 

Acceptarea provocărilor profesionale: cu suficientă practică, provocările legate de 
locul de muncă vor deveni ceva veți aștepta ca pe o oportunitate de a vă arăta și de 
a vă îmbunătăți creativitatea mentală, nu un test care vă întârzie progresul. 

 
Descoperirea de noi concepte: Unele exerciții de creativitate vă ajută să vă 
dezvoltați viziunea creativă și vă permit să vedeți obiectele, ideile și problemele în 
moduri noi. Acest lucru este foarte util atunci când căutați soluții noi la o provocare 
comercială. 

 
Îmbunătățirea muncii în echipă: Exercițiile de creativitate ajută persoanele și 
grupurile să îmbunătățească abilitățile de lucru în echipă, cum ar fi comunicarea, 
rezolvarea problemelor și unitatea. 

 

Activitate de cunoaștere 8: 

Care este domeniul pe care îl considerați cel mai benefic pentru locul de 
muncă/echipa dumneavoastră? 

 

Ce situație ați avut deja ocazia să experimentați în practică sau ați dori să 
experimentați? 

 

 
4.7.1 Personalități creative 

Pentru a sprijini și gestiona inovarea, este important să identificați personalitățile 
creative, să creați condiții relevante pentru activitatea lor creativă și să le motivați. 
În psihologie, personalitatea este definită ca un sistem relativ stabil de caracteristici 
umane specifice. Fiecare persoană are personalitatea sa și există diferite niveluri de 
calități, combinațiile și integrarea lor manifestându-se în acțiune în diferite situații. 
Multe caracteristici ale personalității pot fi împărțite în patru domenii: 

1. Sistem de activare bazală care reflectă proprietățile inerente și dobândite ale 
structurii psihomotorii a unei persoane. 

2. O constituție care determină cursul de percepție a fenomenelor și 
comportamentul în diferite situații. Indicatorii săi reprezintă tipul de activitate 
nervoasă și temperamentul. 
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3. Abilitățile definesc potențialul personalității pe baza unor indicatori, cum ar fi nivelul de 
inteligență, abilitatea de a învăța, creativitatea și cunoștințele speciale. 

4. Un caracter care reflectă relația omului cu lumea și cu el însuși. Indicatorii 
sunt interesele, atitudinile, valorile, viziunea asupra lumii, voința și calitățile 
emoționale. 

 
Tipul de personalitate creativă cuprinde: 

• perceptivitatea, sensibilitatea la problemă, capacitatea de a recunoaște și de 
a prevedea posibilitatea de dezvoltare a acesteia; 

• restructurarea, capacitatea de a pătrunde dincolo de suprafața fenomenului 
evident, de a vedea 

• noi relații și contexte, de a schimba procedurile utilizate până în prezent; 

• flexibilitatea, capacitatea de a schimba modul de gândire, de a depăși 
stereotipurile, de a distinge importanța informațiilor prezentate și de a 
îmbogăți soluțiile cu noi elemente, metode și proceduri; 

• fluență, capacitatea de a produce un flux divers și bogat de idei, gânduri 
și proceduri; 

• originalitatea, bazată pe descoperirea unor noi relații și 
conexiuni externe care nu sunt foarte clare la prima vedere; 

• elaborarea, capacitatea de a aplica idei creative în viața reală; este necesar 
să se elaboreze o idee inovatoare în detaliu, să se acorde atenție asupra 
probabilității acceptării sale, să se anticipeze dificultățile și să se prevină 
schimbarea acestora, susținând succesul ideii. 

 
ALTE ATRIBUTE: 

• Voința: puterea psihologică și determinarea de a atinge un anumit obiectiv 

• Trăsăturile conexe sunt ambiția, tenacitatea, perseverența, sârguința și 
precizia. 

• Caracterul: atribute precum etica, dreptatea și onestitatea. În practică, este 
necesară rezolvarea conflictelor de recunoaștere a priorităților, a autorului etc. 
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Activitate de cunoaștere 9: 

Care este trăsătura pe care o considerați ca fiind punctul dumneavoastră forte? 
 

Dimpotrivă, pentru ce trăsături considerați că este loc pentru îmbunătățire? 

 

Ați avut ocazia să lucrați cu o persoană creativă? 

 

 

...Dacă da, faceți un tabel al trăsăturile sale - scrieți într-o coloană toate 
trăsăturile din textul de mai sus pe care le-a avut persoana creativă, iar în 
cealaltă coloană scrieți care sunt atributele pe care nu le-ați regăsit la acea 
persoană. 
În același timp, puteți alege o persoană pe care o cunoașteți, despre care 
credeți că este un implementator potrivit, dar nu este  o persoană creativă. 
Scrieți ce trăsături apreciați cel mai mult la acea persoană. 
Ca urmare, cel mai probabil veți constata că o astfel de persoană deține și o 
poziție importantă în echipă, deoarece cei mai creativi oameni nu sunt 
întotdeauna practici și ideile lor trebuie puse în practică de altcineva. 

 
4.8 Forțele motrice ale procesului de gândire inovativă 

Gândirea inovativă este o abordare structurată în care informațiile, cunoștințele și 
experiența sunt căutate și utilizate pentru a maximiza oportunitățile și a rezolva 
problemele care aduc rezultatele dorite pe piață. 

 
Această abordare poate completa alte metode utilizate în inovare. Este o abordare 
sensibilă la context, care dezvoltă o bază de cunoștințe în evoluție, care este apoi 
utilizată pentru a produce și susține schimbarea. 
În funcție de scopul organizațional, ar trebui să aibă o valoare economică, socială 
și/sau de mediu eficientă și durabilă. Cei care adoptă gândirea inovativă ca parte a 
dinamicii muncii lor ar trebui să dezvolte beneficii adaptative pentru care să îi ajute 
să devină mai agili pe piață și să creeze mai multă valoare pentru părțile interesate 
externe și interne. 
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Standardul teoretic (CEN / TS 16555-3 Managementul inovării - Partea 3: Gândirea 
inovativă) ghidează abordarea gândirii inovative. Gândirea inovativă poate fi 
utilizată la toate nivelurile din cadrul organizației. Această secțiune ghidează modul 
de integrare a valorilor fundamentale ale gândirii inovative în orice organizație. 
Oferă o abordare pentru a echilibra riscurile și viabilitatea motivelor de afaceri față 
de oportunitatea sau problema aleasă. Oferă conducerii de la vârf acces la evaluarea 
rezultatelor posibile și la determinarea celei mai potrivite soluții pentru strategia 
curentă a organizației. Este potrivită pentru toate tipurile și dimensiunile de 
organizații, inclusiv IMM-uri, și este concepută pentru o gamă largă de utilizări. Cu 
toate acestea, cei responsabili de punerea în aplicare și gestionarea inovării în 
aceste organizații pot găsi acest document deosebit de util. 

 

Procesul de inovare începe atunci când este posibil un rezultat mai dezirabil, dar 
natura acestui rezultat este incertă, calea către o soluție este neclară, iar riscul de 
a nu atinge un obiectiv satisfăcător face parte din proces. Astfel, atunci când rolul 
managementului implică risc și incertitudine, abordarea gândirii inovative are multe 
de oferit. 

 
Această abordare necesită o înțelegere profundă a unei probleme sau a unei 
oportunități specifice, care poate fi obținută segmentând-o în elementele sale de 
bază. De asemenea, este necesară o înțelegere aprofundată a tuturor utilizatorilor 
potențiali. Următoarele etape includ integrarea și aplicarea nevoilor utilizatorilor la 
tehnologiile adecvate și la constrângerile comerciale, dezvoltând astfel rezultate 
care creează valoare pentru utilizatorii țintă. Factorii-cheie ai gândirii inovative, așa 
cum s-a menționat mai sus, sunt contextul, oamenii, activatorii și constrângerile. 
Interacțiunea dintre acești patru factori-cheie este ceea ce face ca abordarea 
gândirii inovative să fie adecvată pentru organizație. 

 
Context: Care sunt oportunitățile sau provocările pe care organizația încearcă 
să le găsească și să creeze un rezultat nou și mai bun? 
Persoane: Piețe, forță de muncă, furnizori: cine are problema și cine va beneficia sau 
va fi afectat de soluție (adică cei care apreciază în mod direct inovarea, de exemplu, 
utilizatorii, clienții sau partenerii). 

 
Activatori/Abilitatori: Cine sau ce va permite ca această oportunitate să aibă loc (de 
exemplu, condiții pozitive pentru schimbare, de exemplu, ce comportamente, 
caracteristici, valori, atribute, abilități sunt necesare pentru a face imposibilul 
posibil)? 

 
Constrângeri: Cine sau care sunt barierele care vor împiedica această oportunitate 
și care trebuie explorate și depășite (de exemplu, condițiile negative pentru 
schimbare sau realitatea comercială, de exemplu, viabilitatea comercială, piețele, 
tehnologia și adecvarea)? 
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4.8.1. Punerea în aplicare a procesului de gândire inovativă 

Există mai mulți pași pentru a implementa gândirea inovativă, așa cum se arată în imagine 
1. Deși fiecare etapă ar trebui privită ca o contribuție la etapa anterioară, este 
adesea necesară o trimitere la etapele anterioare, deoarece este un proces iterativ 
conceput pentru a dezvolta baza de cunoștințe și, astfel, pentru a dezvolta un bagaj 
de cunoștințe adecvat și sustenabil. 

 
Etapele implicate în gândirea inovativă:          

1 culegerea de informații 

2 generarea de soluții 

3 învățarea rapidă 

4 validarea 

5 sinteza rezultatelor  

1. Colectarea informațiilor 

Procesul începe prin colectarea de informații cu privire la problemă și/sau 
oportunitățile care trebuie abordate, prin aplicarea factorilor-cheie care se află în 
regiune. Este o fază exploratorie care adună informații de la toți cei care răspund la 
oportunitatea propusă. 

 
Cu toate acestea, ar trebui intervievat un număr adecvat de tipuri potențiale de 
utilizatori pentru a surprinde nevoile mărcii de unde provin rezultatele, mai degrabă 
decât pentru a surprinde opiniile doar a unuia sau a doi clienți. Acest lucru ar trebui 
să confirme dacă oportunitatea sau problema merită să fie rezolvată, adică Este 
aceasta o necesitate reală a pieței? 

 
Managementul informațiilor strategice și cooperarea pot fi utilizate pentru a 
înțelege mai bine nevoile actuale și viitoare ale clienților și ale pieței, fie că sunt deja 
exprimate sau sunt latente. 

 
2. Generarea de soluții 

Creativitatea este procesul de creare a unor idei noi pentru soluții prin gândire 
originală. Gestionarea creativității necesită o abordare diferită pentru gestionarea 
altor funcții din cadrul organizației. Include crearea condițiilor necesare pentru a 
inspira idei și apoi pentru a colecta, selecta și dezvolta rezultate. 

 
Este important să se facă distincția între creativitate și gândirea inovativă. În timp ce 
creativitatea este procesul de generare a ideilor pentru a rezolva problemele 
identificate și/ 
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sau oportunitățile, gândirea inovativă este o abordare care combină toți factorii-
cheie enumerați într-un mediu creativ pentru a rezolva o problemă sau o 
oportunitate. În acest stadiu incipient, este important ca toate soluțiile potențiale de 
evaluare să fie identificate și colectate în conformitate cu pașii de mai jos. 

 
3. Învățarea rapidă 

Această etapă utilizează vizualizări rapide, modele, testări și prototipuri pentru a 
verifica ceea ce este posibil. Această etapă constă în identificarea și selectarea celui 
mai rapid, mai ieftin și mai eficient mod posibil de a verifica ipotezele soluției. 
Aceste rezultate ale învățării rapide oferă un feedback important. Pot conduce la 
teste suplimentare în funcție de așteptările pieței colectate în etapele 1 și 2. 
Calendarul acestei activități ar trebui să fie de ore și nu de câteva zile. Ar trebui 
stabilit un termen limită pentru întreaga etapă, iar apoi feedback-ul ar trebui 
colectat din nou. 

 
4. Validarea 

Soluțiile potențiale dezvoltate în etapa 3 ar trebui să fie validate de către toți cei care 
interacționează și pot fi afectați de acestea. Observații, seturi structurate de 
întrebări, grupuri țintă etc. Unele metode pot fi utilizate în această etapă. 

 
Rezultatele acestei faze ar trebui apoi transformate într-un set de intrări pentru 
următoarea etapă - Sinteza rezultatelor. 
Pentru orice soluție potențială trebuie elaborată o strategie privind proprietatea intelectuală. 

 
5. Sinteza rezultatelor 

Toate rezultatele din etapa 4 trebuie luate în considerare în raport cu informațiile 
prezentate în etapa 1. Această etapă integrează rezultatele obținute în mod creativ 
cu cererea de pe piață, fezabilitatea tehnologică și viabilitatea afacerii pentru a crea 
soluții bazate pe cunoștințe adecvate pentru organizație. Acesta este un proces care, 
de obicei, durează câteva ore sau zile. Restricțiile comerciale nu trebuie aplicate 
înainte de acest punct, deoarece există riscul ca acestea să limiteze accesul deschis 
necesar pentru a găsi cea mai bună soluție posibilă. Trebuie încurajată în mod activ 
explorarea diferitelor modele comerciale care pot crea și comercializa aceste soluții 
și care sunt adecvate nevoilor organizației. 

 
6. Rezultate 

Conducerea de vârf trebuie să decidă care dintre mai multe rezultate posibile din 
ultima etapă oferă cea mai bună soluție la problemă și/sau oportunitate, adică care 
dintre rezultate include cel mai bine nevoile identificate ale utilizatorilor și este în 
concordanță cu obiectivele organizației. 
În cazul în care nu se poate găsi un rezultat care să satisfacă nevoile organizației, 
acesta trebuie considerat un rezultat valabil și atunci ar exista posibilitatea de a 
alege între iterarea 
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(repetarea) procedurii de la etapele 1-6 sau închiderea acestei căi particulare și explorarea 
altor oportunități. 

 
 

Activitate de cunoaștere 10: 

Încercați să veniți cu un exemplu din practica dumneavoastră în care ați putea defini 
etapele procesului de inovare descrise mai sus! 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

„Pentru a comunica eficient, trebuie să ne dăm 
seama că suntem cu toții diferiți în modul în care 
percepem lumea și să folosim această înțelegere 

ca pe ghid pentru comunicarea noastră cu 
ceilalți.” 

 
Tony Robbins 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

Obiective de învățare: 

• să ajute organizațiile cu sfaturi practice și utile 
• să crească gradul de conștientizare cu privire la factorii importanți ai 

unei comunicări eficiente puse în slujba inovării 

 
Competențe: 

• Comunicare deschisă 
• Îmbunătățirea siguranței psihologice la locul de muncă 
• Principiile comunicării cunoștințelor și comunicării pentru inovare 
• Abilități de negociere 

 
5. Comunicare pentru inovare 

Comunicarea pentru inovare nu este un subiect nou, nici unic, întrucât comunicarea 
a jucat întotdeauna un rol principal în evoluția umanității, nu doar a afacerilor. Există 
doar două tipuri de comunicare: una bună și una rea, iar cele două diferă una de 
cealaltă în funcție de eficiență sau de veridicitate. Citând înțelepciunea profesională 
a unui judecător pensionar în vârstă de 85 de ani, „nu există judecată greșită, ci doar 
un raționament prost”. 

 
Acest capitol este dedicat aspectelor-cheie ale comunicării care fac diferența, 
susținând sau împiedicând inovarea în cadrul unei organizații. La elaborarea acestui 
capitol, autorii au luat în considerare natura foarte specială a inovării, cu scopul de 
a ajuta cititorii să stabilească o cultură a muncii, un climat și o organizare favorabile 
inovării. 

 
Într-o organizație, comunicarea trebuie considerată un departament în sine. Ea 
merge dincolo de schimbul de informații și necesită mai mult decât competențe 
non-tehnice. Este vorba de „ingineria mesajelor”, un instrument sistematic și 
strategic, cu 

Prezentul capitol își propune să ofere o perspectivă practică asupra aspectelor-cheie 
ale comunicării legate de inovare. Sunt oferite atât explicații teoretice, cât și sfaturi 
practice pentru a îmbunătăți comunicarea eficientă în cadrul organizațiilor. 
Unele dintre cuvintele-cheie incluse în modul sunt: colaborarea internă și externă,  
mediul de la locul de muncă care stimulează inovarea, siguranța psihologică, 
comunicarea deschisă și drepturile de proprietate intelectuală, comunicarea privind 
inovarea și cunoașterea, strategiile și stilurile de negociere. 
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procese, indicatori care pot fi evaluați și rezultate măsurabile. Pentru o bună 
utilizare, obiectivele generale și în cadrul acestora, obiectivele specifice de inovare 
trebuie să fie stabilite, sincronizate și proiectate în interiorul (comunicarea internă) 
și în afara (comunicarea externă) organizației. Prin înțelegerea mecanismelor de 
comunicare (cu punctele sale forte și blocajele sale), obiectivele de afaceri pot fi 
transpuse în etape și obiective de comunicare. Un mesaj bun înseamnă același lucru 
atât pentru emițător, cât și pentru receptor, ceea ce necesită o formulare (limbaj), 
sincronizare, „dimensionare” și încorporare adecvate (incluse într-un plan de 
comunicare cuprinzător și luând în considerare circumstanțele sociale, profesionale 
și fizice). Dorim să le oferim cititorilor informații pentru a deveni „ingineri de mesaje” 
mai eficienți. 

5.1. Colaborare internă, „Un scop comun pentru câștig” 

Pentru a inova este nevoie de pionieri, nu de călăreți singuratici. Prin urmare, 
colaborarea eficientă și comunicarea în echipă sunt aspecte esențiale în acest caz. 
Există numeroase forme și tipuri de inovare, aceasta poate avea loc la nivel intern 
(folosind resursele organizației), în cadrul unei alianțe bilaterale (cooperând cu o 
organizație parteneră), în cadrul unui consorțiu mai mare (diverși parteneri, sectorul 
privat, sectorul public, universități, ONG-uri etc.) sau în cadrul inovării deschise 
(implicând activ utilizatorii finali). 
Proiectele interne de inovare sunt mai ușor de gestionat, cu condiția ca toți angajații 
implicați să împărtășească aceeași cultură organizațională, valori, obiective, precum 
și un sentiment de loialitate și apartenență. „Același trib, aceeași limbă”. Totodată, 
comunicarea necesită atenție și în acest caz, deoarece inovarea nu este o secvență 
de sarcini de rutină; implică mai multă incertitudine, risc și schimbări, necesită o 
adaptare 
flexibilă, ajustări frecvente … 
Organizațiile mari trebuie să țină seama 
de provocările multiple în materie de 
comunicare atunci când vine vorba de 
inovare. Unul dintre cele mai tipice 
blocaje este sindromul „nu a fost inventat 
aici”. Acesta se referă la tendința de a 
respinge ideile și inovările care provin din 
alte grupuri/departamente. Citând 
standardul CEN/TS 16555-5 privind 
managementul inovării/managementul 
colaborării, „informațiile pot circula mai 
ușor între dezvoltatorii de software din 
diferite  companii 
care se întâlnesc la un grătar decât între Figura 1 - Tipuri de colaborare. 

Sursa: CEN/TS 16555-5 

persoanele din diferite departamente din cadrul aceleiași organizații.” [CEN/TS 
16555-5:2014, p. 7.] Știind acest lucru, conducerea trebuie să acorde atenție 

Inovare 
deschisă 

Consorțiu 

Bilateral

Internă 
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și să prevină reticența la lucrul între departamente, subliniind în mod repetat valorile 
și obiectivele comune. „Un scop comun pentru câștig”. 

 

Activitate de cunoaștere 1: 

Vă rugăm să vă acordați timpul necesar pentru a reflecta la următoarele 
întrebări: 

Ce fel de cooperare (cooperări) în materie de inovare cultivați în cadrul organizației 
dumneavoastră? 

 

Ce fel de valori/misiune/viziune împărtășiți în cadrul organizației/echipei 
dumneavoastră? 

 

5.1.1. Cultura inovării 

Așa cum se întâmplă cu majoritatea lucrurilor în afaceri, rezultatele reflectă foarte 
mult managementul în sine. Crearea și cultivarea unei culturi organizaționale 
favorabile inovării este o sarcină a conducerii. Conducerea de vârf ar trebui să 
definească caracteristicile și indicatorii unui ecosistem de inovare care funcționează 
bine, să modeleze structura organizațională și procesele de resurse umane pentru 
a le reflecta. Într-o cultură de lucru axată pe inovare, conducerea ar trebui să se 
angajeze într-o comunicare deschisă și siguranță psihologică, iar acest lucru trebuie 
să fie vizibil pentru toți angajații. Liderii (personalul de conducere de nivel mediu) ar 
trebui să fie accesibili și disponibili pentru angajați pentru a menține sentimentul de 
spirit de echipă, pentru a controla eficiența fluxului de informații, precum și pentru 
a-i face pe oameni să se simtă ascultați și înțeleși. Managerii îi pot motiva pe angajați 
arătându-le și reamintindu-le o viziune inspirată asupra viitorului, o misiune comună 
și folosind încurajări și oferind mentorat. Strategia de comunicare trebuie să fie 
întotdeauna adaptată la faza actuală a procesului de inovare și este sarcina 
conducerii să definească/să redefinească direcțiile, care apoi vor rezona în mod 
coerent în întreaga organizație. 
Componenta emoțională joacă un rol principal în influențarea 
minții creative. Stresul, anxietatea, frica pe termen lung vor reduce capacitatea de 
gândire creativă. 
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Pe de altă parte, încrederea este un factor foarte important al unei culturi a inovării. 
Are un impact direct asupra schimbului de cunoștințe, eficienței comunicării și 
loialității. Un sentiment de apartenență stimulează bunăstarea emoțională. Oamenii 
au dorința să se simtă competenți și bine orientați, ceea ce necesită transparență și 
integritate între comunicarea de leadership și acțiuni. 

 
Cercetătorii au constatat că siguranța psihologică la locul de muncă reduce 
fluctuațiile de la locul de muncă, sporește eficiența, performanța, precum și 
veniturile și valorifică puterea diversității ideilor. Ce înseamnă cu adevărat siguranța 
psihologică la locul de muncă? Amy Edmondson, om de știință în domeniul 
organizațiilor și comportamentului în cadrul Universității Harvard, a definit-o ca fiind 
o convingere comună a membrilor unei echipe că echipa este sigură pentru 
asumarea de riscuri interpersonale. De ce acest lucru are o importanță atât de mare 
într-un mediu de lucru axat pe inovare? Pentru că inovarea implică mai multe riscuri, 
incertitudine și o probabilitate mai mare de a face greșeli, prin urmare, poate 
provoca mai mult stres. Ar fi o mare problemă dacă oamenii s-ar simți incapabili să 
comunice deschis și să-și arate adevărata față. 

 

Activitate de cunoaștere 2: 

Acordați-vă câteva minute pentru a reflecta la următoarele întrebări, acestea vă 
vor ajuta să estimați nivelul de siguranță psihologică din echipa/organizația 
dumneavoastră. 

BUSOLĂ DE SIGURANȚĂ PSIHOLOGICĂ DA / NU 

Este în regulă să puneți întrebări, să ridicați probleme dificile, să 
exprimați opinii diferite 
sau să împărtășiți îndoieli? 

 

 
Puteți vorbi despre greșelile dumneavoastră fără să vă temeți de 
represalii sau de rușine? 

 

 
Greșelile sunt văzute ca oportunități de învățare în cadrul echipei? 

 

 

Există încredere reciprocă între colegii de echipă? 

 

 
Este un lucru obișnuit cereți ajutor de la colegii de echipă și manageri 
atunci când este necesar? 

 

 
Se simte fiecare persoană apreciată și acceptată cu 
trăsăturile, abilitățile și talentele sale unice? 
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Este sigur să vă asumați riscuri în cadrul echipei? 

 

 
Este în regulă să exprimați motivații individuale și să căutați realizarea 
aspirațiilor profesionale? 

 

 

Sursa: Bazat pe lucrarea lui Amy Edmondson, https://rework.withgoogle.com/guides/understand-

ing-team-effectiveness/steps/foster-psychological-safety/ 

 
Atunci când angajații simt că pot răspunde DA la majoritatea întrebărilor de mai sus, 
înseamnă că personalitatea și gândurile lor autentice sunt legitime și stimulate de 
manageri și acceptate pe scară largă de toți colegii. Acesta este un indicator puternic 
al unui mediu de lucru sănătos și sigur. 

 
Structura organizațională/de echipă poate cataliza și cultura inovării, cu condiția să 
transmită valoarea ridicată a unei mentalități flexibile, a cooperării, învățării și a unui 
flux eficient de informații. Odată ce astfel de domenii vor fi evidente pentru toți 
angajații, comunicarea deschisă va fi mai ușoară. Unele organizații au o structură 
funcțională foarte flexibilă, agilă, care adoptă în mod organic inovarea ca activitate 
de bază. Fără a perturba întreaga structura organizațională, managerii pot înființa 
„echipe de proiect autonome”, în cadrul cărora membrii au responsabilitate 
reciprocă, și pot stimula cooperarea și coordonarea între departamente sau echipe. 
„Rotația rolurilor” este o altă soluție utilă. 

 
Nu în ultimul rând, nu există o cultură de lucru favorabilă inovării fără comunicare 
deschisă și flux liber de informații. Am adunat o serie de sfaturi practice pentru 
manageri despre cum să cultive o cultură a comunicării deschise și favorabile 
inovării la locul de muncă. 

 

Activitate de cunoaștere 3: 

Faceți un inventar, ce măsuri aplicați deja în practica dumneavoastră de 
management? 

 DA/ 
NU 

Permiteți exprimarea asertivă a sentimentelor fără teama de 
consecințe individuale negative 

 

Creați timp și spațiu structurat pentru a asculta cu atenție ideile și 
sentimentele. 
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Valorificați ascultarea și comunicarea eficientă care servește scopurilor și 
nevoilor grupului. 

 

Încurajați spiritul de echipă al criticilor constructive și al feedback-urilor 
neevaluative autentice. 

 

Evidențiați valoarea bagajului diversificat de abilități al echipei (talent, 
cunoștințe, personalitate și aptitudini interpresonale) și modul în care 
fiecare membru contribuie în mod diferit, dar la fel de important pentru 
obiectivele și procesele de lucru ale echipei. 

 

Analizați modul în care diferite grupuri de angajați primesc informații și 
oferiți-le angajaților mentori dacă aceștia nu au abilități de comunicare. 
Inventarierea diversității angajaților la locul de muncă poate fi foarte 
fructuoasă. 

 

 
Implicați-vă echipa într-un dialog deschis în mod regulat. Faceți ca procesul 
de comunicare să fie transparent, organizând întâlniri deschise care oferă 
fiecărui membru al echipei posibilitatea de a împărtăși preocupări, realizări 
și idei. 

 

 
Stabiliți așteptări clare pentru toate sarcinile de lucru și clarificați ce 
așteptați de la toți angajații, uneori inclusiv în ceea ce privește 
comportamentul. 

 

Vedeți persoana, nu doar angajatul. Este important ca un manager să știe 
ce se întâmplă în viața membrilor echipei, să manifeste interes și 
înțelegere, respectând limitele necesare și confidențialitatea. Acest lucru 
se bazează pe încredere și deschidere reciprocă. 

 

Oferiți și acceptați feedback într-o manieră nedefensivă. Alocați-vă timp 
pentru a vă forma o opinie în mod asertiv și cu înțelepciune. 

 

Creați un sistem de reclamații prin care angajații pot face reclamații într-un 
mod protejat este, de asemenea, foarte utilă; acordarea unei atenții 
serioase reclamațiilor atunci când este justificat și informarea întotdeauna 
a angajaților că au fost ascultați. Luați măsuri în urma reclamațiilor și 
comunicați aceste măsuri tuturor părților implicate. 

 

Atunci când este necesar, abordați conflictele și ajutați echipa să le 
depășească. Reziliența este un aspect esențial, suntem capabil nu numai 
să ieșim din adversitate, ci și să ne dezvoltăm din aceasta. 
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Păstrați mesajele pozitive și motivați angajații evidențiind realizările și 
munca exemplară. Enunțați mesaje cu privire la ceea ce trebuie făcut și 
ceea ce este făcut bine, mai degrabă decât ceea ce nu ar trebui făcut sau 
ceea ce este făcut prost. 

 

Prin intermediul unei comunicări deschise se va menține o atmosferă pozitivă la 
locul de muncă, problemele vor fi rezolvate cu reziliență, iar greșelile vor fi 
descoperite și remediate cu celeritate. 

 
În recapitulare, încheiem acest subcapitol cu cele 7 etape ale culturii inovării din 
perspectiva comunicării. 

 

Activitate de cunoaștere 4: 

Unde vă aflați acum, cât de eficientă este organizația/echipa 
dumneavoastră în fiecare dintre straturi? (Dați o valoare punctuală 
între 1 și 5; 1 înseamnă slab, 5 înseamnă grozav.) 

7 straturi ale culturii inovării 

Comunicare deschisă  

Bazată pe încredere  

Transparentă și ușor de înțeles  

Asigurarea unui flux liber de informații  

Adaptată la fazele de inovare  

Directă și personalizată  

Bogată în interacțiuni în timp real  

 
5.2 Colaborare externă pe baze solide - Proprietate intelectuală 

Pentru a visa la lucruri mari, adesea este nevoie de mai mult decât ceea ce posedă 
o singură organizație. „Cunoștințele și tehnologia necesare pentru inovare pot fi 
parțial sau total în afara competențelor de bază tradiționale ale organizației.” 
[CEN/TS 16555-5:2014, p. 6] În acest caz, va fi necesar parteneriatul (parteneriatele). 

 
Una dintre cele mai bune modalități de a completa resursele interne este prin 
crearea de alianțe cu alte organizații. De exemplu, prin cumpărare, acordare de 
licențe sau co-creare de procese sau invenții. Exploatarea potențialului extern, 
circulația cunoștințelor tacite (competențe, know-how etc.), dobândirea de resurse 
externe și oportunitatea de a coopera cu alte întreprinderi cu cunoștințe diferite 
multiplică capacitatea de inovare și potențialul de soluționare a problemelor. 
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5.2.1. Inovare deschisă și colaborări în materie de inovare 

Inovarea deschisă este un model de gestionare al afacerilor comerciale care a 
devenit destul de popular în zilele noastre. Se bazează pe colaborarea cu oamenii 
(de exemplu experți, utilizatori finali, cercetători etc.) și organizațiile din afara 
companiei, pentru a realiza împreună un tip de inovare. În acest sens, „provocările 
în materie de inovare deschisă reprezintă o adevărată ruptură culturală față de 
mentalitatea de tip siloz a companiei și de secretul asociat în mod tradițional cu 
cultura de cercetare și dezvoltare corporativă.” [www.ennomotive.com] 
Să împărtășim un exemplu interesant de inovare deschisă, un apel deschis al unui 
ONG pentru idei despre gestionarea sustenabilă a deșeurilor în Mexic. 

„În Parcul Național Chacahua, mai multe comunități care trăiesc pe malurile 
râurilor locale nu au acces la un serviciu public pentru colectarea deșeurilor 
solide, iar ducerea lor la depozite de deșeuri autorizate presupune costuri 
asociate foarte mari, care nu pot fi acoperite. În consecință, aceștia sunt 
obișnuiți să arunce deșeurile în râu sau să le ardă lângă casele lor. Ambele 
practici, atât în locuințe, cât și în întreprinderi, sunt foarte poluante și 
dăunătoare pentru sănătate și accelerează degradarea ecosistemelor, punând 
în pericol biodiversitatea și existența zonelor umede. În plus, poluează oceanul 
cu materiale plastice care ucid în mod direct animalele marine care le mănâncă 
sau sunt prinse în ele și, indirect, ucid alte specii, cum ar fi păsările.” 

https://www.ennomotive.com/challenge/plastic-collection-in-the-ocean-in-mexico 

 
Apelul își propune să găsească idei inovatoare pentru colectarea eficientă din punct 
de vedere energetic a deșeurilor, separarea și sistemul de transport al apei, care să 
contribuie la reducerea poluanților deversați în lacul Chacahua. Persoana cu cea mai 
bună idee câștigă premiul, vizibilitate și posibilitatea de a coopera la realizarea 
proiectului. 
Inovarea deschisă și colaborările în materie de inovare pot avea loc la mai multe 
niveluri și sub diferite forme, ceea ce aduce o mulțime de noi variabile în sistem. 
Principiile de gestionare a comunicării explicate mai devreme în cadrul colaborării 
interne sunt relevante și în acest caz, dar punerea lor în aplicare cu succes necesită 
și mai multă atenție. 
5.2.2. Proprietate intelectuală 

Constituie o sursă comună și periculoasă de probleme viitoare, atunci când 
organizațiile încheie acorduri fără a lua în considerare aspecte esențiale legate de 
proprietatea asupra inovării. Imaginați-vă procesul de co-creație ca pe o ceapă; baza 
juridică/întrebările privind proprietatea intelectuală ale unui parteneriat ar fi coaja 
cepei. Acest lucru este pentru a arăta modul în care proprietatea intelectuală este 
încorporată în mod organic în cadrul parteneriatului în domeniul inovării. Luarea în 
considerare strategică a drepturilor și măsurilor de PI, precum și 
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comunicarea deschisă cu toate părțile interesate este vitală în cazul parteneriatelor 
externe încă dinainte de începerea colaborării. 

 
• Lucru asincron 

• Frustrarea cauzată de întârzierile în răspuns 

 
 

• Dificultatea de a avea întâlniri față în față 

• Lipsa unei înțelegeri comune 

 
 

• Atitudini diferite față de autoritate 

• Atitudini diferite față de partajare 

 
 

• Dificultăți de comunicare 

• Posibilitatea de înțelegere eronată 

 
Figura 2 Provocări ale colaborării globale. Sursa: CEN/TS 16555-51014 

 
 

Acest capitol se concentrează asupra aspectelor de comunicare, prin urmare nu vom 
aborda aici alte considerații juridice suplimentare. Din perspectiva comunicării, 
recomandăm o abordare personalizată în ceea ce privește întocmirea 
politicii/acordurilor privind PI, având în vedere complexitatea și unicitatea inovării 
din cadrul parteneriatelor. „Gestionarea portofoliului de drepturi de proprietate 
intelectuală trebuie personalizată pentru a se potrivi cu domeniul specific al 
produsului, nivelul activității colaborative și protecția necesară în fiecare teritoriu.” 
[CEN/ TS 16555-4:2014, p. 7] 

 
 
 
 

 

Figura 3 Interacțiunea PI în procesul de inovare. Sursa: MSZ CEN/TS 16555-4:2014, p. 8 
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Partea privind managementul inovării din cadrul familiei standardelor de gestionare 
a PI recomandă ca strategia de comunicare referitoare la PI să se concentreze 
asupra a trei obiective principale: 

1. Promovarea organizației ca un activ valoric pentru investitori, parteneri și 
inovatori interni, sporind astfel loialitatea, încrederea și implicarea. 

2. Prevenirea contrafacerii de-a lungul întregului proces de inovare, prin 
contramăsuri. 

3. Căutarea proactivă de oportunități de exploatare și valorificarea drepturilor 
de proprietate intelectuală ale organizației. 

 

Activitate de cunoaștere 5: 

Vă rugăm să vă acordați timpul necesar pentru a reflecta la următoarele 
întrebări: 

De ce fel de cooperare externă în materie de inovare sau de parteneriat 
(parteneriate) în materie de inovare ați avea nevoie pentru a „avea țeluri mărețe”? 

 

 
5.3. Comunicarea în materie de inovare privită la microscop 

Comunicarea este un instrument puternic, care poate transforma cunoștințele deja 
existente în noi oportunități și inovații; este capabilă să inspire colegii să 
împărtășească, să regândească și să creeze. Comunicarea pentru inovare 
presupune un lanț de interacțiuni, care are ca rezultat materializarea unei idei noi. 
Cuprinde diferite faze, începând de la recunoașterea și identificarea unei probleme, 
trecând prin procese creative, până la nașterea a ceva nou. 

 
Există trei tipuri de comunicare care joacă un rol-cheie în inovare, conform studiului 
recent al lui Borgulya și Kovacs: 

1. Comunicarea cunoștințelor: comunicarea care face posibilă transmiterea 
cunoștințelor și a gândurilor inovatoare; 

2. Comunicare pentru inovare: comunicarea care face posibilă dezvoltarea și 
partajarea inovării; 

3. Comunicarea schimbării: comunicarea care vizează punerea în aplicare a 
inovării și înlocuirea celei existente cu una nouă. 
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Aceste funcții ale comunicării completează un lanț organic. În plus, un lanț complet 
al comunicării pentru inovare necesită aspecte cognitive (transferul faptelor) și 
emoționale (curiozitate, feedback pozitiv, motivație, entuziasm). 

Pe de o parte, scopul comunicării funcționale privind inovarea este acela de a sprijini 
eficiența maximă a tuturor fazelor de dezvoltare și, în cele din urmă, de a lansa o 
inovare de succes. Pe de altă parte, comunicarea privind inovarea are obiective 
diferite, din perspectiva PR. Acesta din urmă se concentrează pe creșterea 
interesului, încrederii și recunoașterii față de tehnologie, organizație și produs, în 
interiorul (angajați și toate nivelurile de conducere) și în afara organizației (clienți, 
parteneri, factori de decizie, piață etc.) 

 

Figura 4. Sursa: Locul comunicării cunoștințelor în lanțul comunicării pentru inovare 

. Sursa: Borgulya & Kovács (2020) 

 
5.3.1. Modalități și actanți ai comunicării privind inovarea. 

Toate ideile provin de la o persoană. Această ființă umană se află la originea 
întregului proces de inovare, ideea concepută în mintea sa. Contează foarte mult 
dacă această persoană se simte 

1. puternică să își asume dreptul de proprietate, 

2. dispusă să prezinte ideea conducerii și colegilor, 

3. și susținută pentru a o duce mai departe. 
 

Aceeași persoană care a venit cu ideea va trebui să îi facă pe alții să înțeleagă ideea 
(semnificație, importanță, actualitate). Va fi necesar să fie capabilă 
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să stârnească interesul, să schimbe mentalități și să facă față eventualelor 
rezistențe. Acest lucru nu este ușor, de aceea poate fi de mare ajutor dacă există o 
bază de cunoștințe sau o bibliotecă de cunoștințe comune, unde angajații pot găsi 
exemple bune pentru prezentări de idei și sinteze despre lecțiile învățate din 
proiectele de inovare. 

 
Cu toate acestea, scânteia (momentul „acela”) vine de la o singură persoană, dar 
inspirația vine cel mai adesea din mediul înconjurător, inclusiv de la colegi, echipă, 
cultura organizației etc. Prin urmare, este important să subliniem contribuția 
echitabilă a celorlalți la idee și să îi facem și pe ceilalți să se simtă parte a succesului. 
Acest lucru poate consolida rețeaua de sprijin și poate crea un sentiment de „noi”. 
Este foarte motivant pentru întreaga echipă, atunci când liderul îi recunoaște pe 
ei/ele și contribuția lor personală la imaginea de ansamblu, pe lângă faptul că îl 
laudă pe cel/cea care a generat ideea. 

 
În general, managerul de la vârf/liderul organizației este „ambasadorul inovarei”, 
deoarece este comunicatorul numărul 1, ale cărui lumi reprezintă cea mai mare 
valoare și suscită cel mai mare interes. De asemenea, este un bun exemplu atunci 
când generatorul de idei sau un membru talentat al echipei este ales pentru a fi 
„imaginea invenției”. În ambele cazuri, este esențial ca reprezentantul să fie capabil 
să explice publicului țintă esența inovării, într-un mod simplu sau complex, în funcție 
de situație. Este un lucru bun pentru imaginea externă și pentru credibilitate dacă 
purtătorul de cuvânt și managerul cunosc multe despre produs și transmit pasiune. 

 
Alături de „șeful oficial” al inovarei, ar trebui să existe și un „șef al comunicării”. Rolul 
principal al managerului de comunicare pentru inovare este acela de a monitoriza 
procesul continuu de inovare din perspectiva comunicării, de a crea și menține un 
flux de comunicare eficient (înainte, în timpul și după proiectele de inovare), de a 
detecta și remedia problemele de comunicare. Această sarcină poate fi 
extinderea/restructurarea unei poziții existente (manager de inovare, lider de 
proiect, specialist în comunicare) sau chiar se poate crea o nouă poziție în acest scop, 
în funcție de complexitatea rolului. Conducerea trebuie să se asigure că cineva 
îndeplinește această sarcină. 
Depășirea granițelor în comunicare reprezintă una dintre puținele dificultăți tipice 
în marile companii de inovare tehnologică unde dezvoltarea tehnologică, producția 
și vânzările funcționează separat. Multe dintre problemele de comunicare sunt 
cauzate de diferențele dintre limbajele de lucru și modelele mentale pe care le 
folosesc. Managerul de comunicare ar trebui să ajute la depășirea acestui obstacol, 
„interpretând” publicul țintă comunicatorului și comunicatorul publicului țintă și 
recomandând limbajul/vocabularul potrivit pentru utilizare. Cu toate acestea, 
managerul de comunicare nu va putea să remedieze singur problemele de 
comunicare în materie de cunoștințe sau de inovare, dar poate recomanda 
întotdeauna schimbări. Încă o dată, este vorba de munca în echipă. 
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Nu putem uita de comunicarea cu utilizatorii finali. Este un proces cu două sensuri. 
Feedback-urile din partea clienților sunt atuuri valoroase care trebuie procesate; 
utilizatorii finali pot, de asemenea, să ofere idei inovatoare și să contribuie cu opinii 
la proiectele de inovare în curs de desfășurare. Compania trebuie să cunoască 
profilul grupului țintă, inclusiv aspectele socio-lingvistice generale (educație, 
generație, geografie, diferențe interculturale în exprimare etc.), să utilizeze tonul 
corect, să adreseze întrebările potrivite și să se asigure că colegii care 
interacționează cu aceștia (de exemplu, în timpul interviurilor focus-grup) sunt bine 
pregătiți. Multe lucruri depind de colectarea sistematică a feedback-ului și de 
alegerea corectă a strategiei de comunicare. 

Activitate de cunoaștere 6: 

Vă rugăm să vă acordați timpul necesar pentru a reflecta la următoarele întrebări: 

Cine sunt principalii responsabili pentru organizarea și gestionarea fluxului de comunicare în organizația 

dumneavoastră? 

 

Cine și cum supraveghează eficiența comunicării? 

 

Cum ar putea managementul comunicării să fie mai eficient în echipa dumneavoastră? 

 

 
5.3.2. Comunicarea cunoștințelor 

Ca parte importantă a ciclului de comunicare privind inovarea, comunicarea 
cunoștințelor merită, de asemenea, atenție. Schimbul de cunoștințe profesionale 
este o activitate-cheie pentru forța de muncă specializată de astăzi, în special în 
domeniile în care dezvoltarea tehnică este foarte rapidă. Asimetria cunoașterii sau 
a informării constituie o rădăcină comună a diferitelor probleme din cadrul 
organizațiilor. Martin J. Eppler (2006) explică foarte bine acest lucru. „În timp ce 
managerul are, de obicei, autoritatea de a lua decizii strategice sau tactice, adesea 
nu dispune de expertiza specializată necesară pentru a lua o decizie în cunoștință 
de cauză cu privire la o problemă complexă. Din cauza sferei largi de 
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de decizii care trebuie luate, un manager trebuie să delege frecvent pregătirea 
deciziilor unor experți care – pe baza pregătirii lor profesionale și a experienței 
anterioare – pot analiza situații complexe sau opțiuni tehnologice într-o manieră mai 
fiabilă. Rezultatele unor astfel de analize trebuie apoi să fie comunicate 
managerului, adesea sub constrângeri de timp considerabile. Cu toate acestea, 
provocarea comunicării a cunoștințelor începe cu mult înainte de aceasta, în 
momentul în care managerul trebuie să transmită experților nevoile sale de 
cunoștințe și constrângerile decizionale pentru a delega sarcina de analiză în mod 
eficient.” [Eppler (2006) p. 2] 

 
După cum explică Eppler, comunicarea cunoștințelor cuprinde activitatea de 
transmitere și co-construcție interactivă a perspectivelor, experiențelor, abilităților 
și evaluărilor, fie printr-un canal verbal, fie non-verbal. Atunci când are succes, o 
perspectivă/experiență/competență a cuiva poate fi reconstruită în mod autentic de 
către o altă persoană. 

 
Potrivit savantului, comunicarea cunoștințelor implică transferul eficient de 

• know-how (de exemplu, cum să îndeplinească cu succes o sarcină); 

• know-why (de exemplu, interrelațiile cauză-efect), 

• know-what (de exemplu, lecțiile învățate) și 

• know-who (de exemplu, experți în materie, experiențe de cooperare) prin 
interacțiuni față în față sau virtuale. 

 
Inovarea și comunicarea cunoștințelor se bazează foarte mult pe comunicarea în 
timp real sau față în față. De ce? Unul dintre motive se datorează faptului că 
gândirea creativă, precum și motivarea și încurajarea oamenilor au loc mai ușor în 
cadrul discuțiilor directe interpersonale și informale. O astfel de situație de 
comunicare, fie că este vorba despre o discuție în grup sau o conversație privată, 
oferă o bună șansă pentru schimbul de feedback imediat, lacunele de comunicare 
pot fi remediate imediat, iar pe lângă aceasta, comunicarea non-verbală extinde 
semnificativ transferul de cunoștințe și idei. 

 
Eppler a clasificat diferitele tipuri de comunicare a cunoștințelor, în funcție de scopul 
acestora: 

• Crealogues - se concentrează pe crearea de noi perspective 

• Sharealogues - facilitează transferul de cunoștințe 

• Assessalogues - se concentrează pe evaluarea de noi perspective 

• Doalogues - are rolul de a transforma înțelegerea în acțiune angajată 
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Atingerea oricăruia dintre obiectivele de comunicare de mai sus necesită o 
abordare diferită: 

• mentalitate 

• comportament 

• modele de interacțiune 

• măsuri de sprijin 
 

toate trebuie să fie puse la punct pentru scopul final. 
 

Activitate de cunoaștere 7: 

Vă rugăm să vă acordați timpul necesar pentru a reflecta la următoarele 
întrebări: 

Există o politică conștientă de comunicare a cunoștințelor în echipa/organizația 
dumneavoastră? Dacă da, care sunt principiile de bază ale acesteia? Este integrată 
sistematic în practica/conceptul de management intern? 

 

Dacă nu, cum ați introduce comunicarea cunoștințelor în viziunea managerială și în 
practica zilnică? 

 

 
 

5.3.3. Pierdut în comunicare -semnale de alertă 

Dacă comunicarea este o inginerie a mesajelor, comunicarea cunoștințelor 
înseamnă transpunerea planului în tactici. Prin mesajul potrivit, obiectivele 
strategiei se vor transforma în acțiuni, prin comunicare interpersonală și scrisă, 
proces retoric și de negociere. 

 
Pe lângă gestionarea sistematică a cunoștințelor și ingineria eficientă a mesajelor, 
transferul acestora necesită, în esență, încredere, loialitate și solidaritate. Dacă 
oamenii nu se bazează pe o muncă în echipă corectă și pe respect reciproc, își vor 
păstra atuurile pentru ei înșiși. Încă o dată, comunicarea deschisă și siguranța 
psihologică, deja menționate, sunt vitale. 
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Pe baza meta-analizei științifice cuprinzătoare a lui Martin J. Eppler (2006), am 
enumerat mai jos câteva dintre cele mai tipice „semnale de alertă” de comunicare și 
tendințe psihologice sociale, identificate de autori, care pot afecta negativ eficiența 
comunicării. Am completat această listă cu sfaturi cu privire la modalitățile posibile 
de a evita sau gestiona fiecare dintre aceste probleme; cu toate acestea, nu 
reprezintă rețete universale. Cel mai important, recomandăm sensibilizarea în ceea 
ce privește tendințele de mai jos pentru a reduce probabilitatea de apariție, credem 
că sfaturile noastre pot fi utile pentru a transforma semnalele de alertă în semnale 
de atenționare (sau semnale pozitive). 
Primul grup de tendințe de comunicare greșită poate prejudicia, direct sau indirect, 
luarea deciziilor și raționamentul, este bine să le cunoaștem. 

• Supraîncărcarea informațională, informații prea multe și prea complexe într-
un anumit interval de timp, va face ca prelucrarea informațiilor să fie 
ineficientă și, eventual, va reduce valoarea adăugată a acestora în procesul 
decizional. 

 

 

• Diferența dintre sine și ceilalți  reprezintă o deviație de percepție obișnuită, care 
se referă la tendința cu care oamenii se văd adesea pe ei înșiși într-o lumină mai 
favorabilă decât pe ceilalți, cu un optimism nerealist. Poate duce la greșeala de a nu 
lua în considerare sfaturile colegilor și de a favoriza propria opinie. În plus, într-un 
mediu foarte ierarhic, nu tocmai deschis, lipsa de autoritate/delegare formală a 

unui angajat poate împiedica exploatarea intuițiilor sale inovatoare. 
 

 

• Refuzul de a oferi informații importante și relevante poate provoca cu 
ușurință erori, întârzieri și decizii greșite. Într-un mediu de lucru nesigur din 
punct de vedere psihologic, probabilitatea de a nu partaja cunoștințele este 
mai mare. De asemenea, cunoștințele se pot bloca din cauza sistemului de 
comunicare/a procesului de transfer de cunoștințe ineficient. 

 

 

• Efectul falsului consens este o prejudecată cognitivă care îi determină pe 
oameni să supraestimeze acceptarea generală/popularitatea propriului 
punct de vedere. Acesta împiedică raționamentul, gândirea critică și 
deschiderea față de opinii diferite. 

SFAT! Verificați opinia celorlalți fără să vă temeți că punctele de vedere diferite 

SFAT! Dozați bine informația, ținând cont de publicul țintă și de circumstanțele 
efective. 

SFAT! Faceți să fie „la modă” comunicarea deschisă și gândirea diversă în cadrul 
companiei. Îmbunătățiți munca în echipă și creați oportunități pentru ca membrii 
echipei să se cunoască mai bine și să interacționeze în mod informal, în afara mediului 
de lucru. 

SFAT! Profitați de șansa de a învăța din fiecare caz de „comunicare pierdută” 
descoperit, analizați-l și înțelegeți cauza principală, fără a căuta „un țap 
ispășitor”. 
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• Rutinele autodefensive împiedică acceptarea propriilor imperfecțiuni și 
deficiențe. Pot reprezenta un obstacol în calea autoperfecționării, învățării și 
comunicării deschise, subminează înțelegerea complexă și pot provoca 
rezistența de a-și asuma greșelile și de a le corecta. 

 

 

• În cazul unui decalaj între cunoaștere și acțiune,  organizația știe despre o 
problemă (unde, ce, de ce), dar nu se face nimic împotriva ei. Concurența 
internă nesănătoasă poate fi o sursă de a face față problemelor (de exemplu, 
deblocarea problemei ar oferi mai multe avantaje adversarului) în loc să se 
ia decizia de a o rezolva. 

 

intervale de timp) precum și starea competitivității în cadrul echipei/organizației. 

• Comportamentul de grup este o tendință naturală de a căuta coeziunea, 
necesară pentru a crea o legătură cu alți angajați, dar în același timp prezintă 
riscul de a sacrifica creativitatea individuală și de a reduce obținerea de 
informații radical noi. 

 

 

• Efectul „o supun atât de des încât ajung să o cred” este o tendință comună; 
atunci când oamenii simt disonanță cognitivă internă cu privire la o decizie 
sau situație controversată, se conving pe ei înșiși cu privire la justețea 
punctului/deciziei lor vorbind despre aceasta și subliniind veridicitatea ei, 
reducând astfel la tăcere reflecția autocritică și stresul generat de îndoială. 

 

 

• Efectul cunoștințelor comună se referă la tendința ca persoanele dintr-un 
grup să se concentreze prea mult sau pur și simplu pe informații comune 
(mai degrabă decât pe cele unice). 

vă subminează poziția sau integritatea personală. Fiți deschiși să vă susțineți 
punctul de vedere chiar dacă majoritatea gândește diferit, dar fiți flexibili pentru 
a vă răzgândi atunci când simțiți că este adevărat. 

SFAT! Cultivați un spirit de echipă sigur din punct de vedere psihologic, 
introduceți un pic de spirit ludic în mediul de lucru. Atitudinea jocurilor proces-
eroare ne învață să ne asumăm riscuri și să vedem greșelile ca pe preț necesar 

SFAT! Analizați eficiența sistemului de urmărire (procese, canale, 

SFAT! Promovați politica schimbării inovării sănătoase, asigurați-vă că nimeni 
nu trebuie să sacrifice creativitatea și „strălucirea” pe altarul conformității, doar 
pentru a avea sentimentul de „apartenență”.  

SFAT! Exersați „judo mental”, axat pe dezvăluirea cauzei reale a disonanței 
cognitive și pe scenariile imaginare de tipul „cel mai rău caz”, „cel mai bun caz” 
și „cel mai probabil caz”. Acest lucru ajută la o mai bună înțelegere a situației și 
din perspective multiple și contribuie și la conștientizarea și înțelegerea 
propriilor sentimente. Acest lucru poate atenua stresul legat de disonanța 
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• Uneori, presiunea de a „finaliza o sarcină” este atât de mare și de insistentă, 
încât duce la o comunicare/un schimb de informații incomplete și la posibile 
greșeli și decizii riscante. Presiunea poate duce și la simplificarea excesivă a 
problemelor complexe sau la luarea imediată a unei decizii complexe, fără a 
reflecta asupra acesteia sau fără a examina analiza oferită. 

 

Următorul grup de „semnale de alarmă” are mult de a face cu modul în care o organizație și 
angajații săi se raportează la experți/expertiză. 

• Iluzia terminologică îi face pe angajați să judece greșit și să supraestimeze 
notorietatea jargonului profesional (termeni și abrevieri), împiedicând 
înțelegerea pentru cei din exterior. 

 

 

• Paradoxul expertizei este o problemă foarte asemănătoare, cu dificultăți în 
a adapta cunoștințele la publicul țintă din exterior. Înseamnă mai mult decât 
dozarea jargonului; necesită o mai bună cunoaștere a ascultătorului. 

 

 

• Datorită nevoii de feedback pozitiv și a acceptării, oamenii au tendința să se 
așeze pe aceeași lungime de undă cu publicul, în mod spontan. Evident, 
acest lucru are avantajul de a stabili un contact mai bun cu ascultătorii. Pe de 
altă parte, poate deforma mesajul prea mult, obiectivul și conținutul inițial ar 
putea să nu ajungă la țintă. 

 

 

• Puterea de persistență a cunoștințelor interne se referă la incapacitatea de 
a transfera la nivel intern cele mai bune practici. Cauza principală ar putea fi 
voluntară sau involuntară. Cercetările au arătat că, în majoritatea cazurilor, 
cauza principală este lipsa capacității de absorbție din partea receptorului 
sau un anumit tip de adversitate personală 

SFAT! Asigurați-vă că echipa este deschisă să asculte ideile venite din „exterior”, 
de exemplu, prin rotația posturilor, crearea de echipe comune cu alte echipe etc.

SFAT! Estimați probabilitatea/importanța unui astfel de risc și, dacă este 
necesar, discutați-l. 

SFAT! Nu așteptați de la ascultător să ceară clarificări, preveniți situația. De 
exemplu, implicați un non-expert care ajută la reformularea și traducerea 
problemei pentru cei din afară prin înlocuirea cuvintelor tehnice prea unice cu 
sinonime mai comune sau prin explicarea sensului „terminus technicus” cu 
cuvinte simple. 

SFAT! Acordați-vă timp pentru a înțelege și a cunoaște publicul țintă, care sunt 
nevoile acestuia, cât de multe informații și cunoștințe are despre un anumit 
aspect. 

SFAT! Fiți foarte clari cu privire la esența și obiectivul mesajului dumneavoastră, 
păstrați-l mereu prezent în minte, indiferent de modificările pe care le faceți pe 
moment. 
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sau ambiguitate ocazională între părțile interesate. Acestea din urmă pot 
duce la reticența intenționată de a face schimb de informații, cunoscută și 
sub denumirea de ostilitate în ceea ce privește schimbul de cunoștințe. 

 

 

• Lipsa unui numitor comun se referă la impresia eronată că persoanele aflate 
în aceeași poziție, de exemplu experții sau managerul, împărtășesc aceleași 
păreri despre lume. Acest lucru nu este neapărat adevărat și poate provoca 
confuzie în comunicare. 

 

 

• Dimpotrivă, spre deosebire de fostul „semnal de alarmă”, preferința pentru 
cei din exterior este o tendință a managerilor de a acorda mai multă 
importanță cunoștințelor din exterior decât cunoștințelor interne, de a ține 
cont de ele cu o valoare mai mare în luarea deciziilor. Deoarece cunoștințele 
din exterior sunt mai rare și mai puțin analizate pentru a vedea dacă au erori, 
ar putea avea un statut mai înalt în ochii conducerii. 

 

 

• Sindromul „nu a fost inventat aici” a fost deja menționat mai devreme în 
acest capitol, dar este important să îl menționăm din nou, ca inhibitor al 
comunicării eficiente a transferului de cunoștințe. 

 
5.4. Planul de comunicare 

În secțiunea următoare dorim să creștem gradul de conștientizare cu privire la cei 
mai importanți piloni ai comunicării integrați în sistemele de management ale unei 
organizații. Organizațiile ar trebui să dispună un plan de comunicare, care să 
acopere atât liniile directoare interne, cât și cele externe privind comunicarea, 
precum și comunicarea cu piața și cu părțile interesate. Fiecare dintre ele este 
importantă, dar este chiar mai important ca ele să se completeze reciproc. 
Integrarea și armonizarea joacă un rol-cheie în acest sens; transmiteți un mesaj 
unitar prin toate mijloacele și către fiecare grup țintă. 
În cadrul elementelor menționate mai sus ale unui plan de comunicare cuprinzător, 
politica de comunicare internă se referă la schițele scrise ale comunicării unei 
organizații cu angajații săi. Este foarte important să se definească la nivelul sferelor 
de aplicare, ce informații pot fi partajate și comunicate între angajați sau față de terți 
(confidențialitate). Managementul cunoștințelor și 

SFAT! Consolidarea echipei (team building), stimularea comunicării asertive și 
deschise, dacă este necesar, implicând un mentor sau facilitator (lider de echipă, 
manager de comunicare) care ajută la descoperirea și soluționarea conflictului. 

SFAT! Nu uitați că punctul de vedere al oamenilor despre lume este modelat de 
mai mulți factori, funcția sau profesia fiind doar unul dintre numeroși alții. 
Stimularea atitudinii curioase și de deschidere față de diversitate. 

SFAT! Explorați talentul, hobby-urile, interesele și aspirațiile profesionale ale 
personalului intern, stimulați coerența sănătoasă a echipei. Permiteți experților 
din exterior și din interior să își împărtășesc punctele de vedere, într-o 
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Figura 5. Planul de comunicare 

siguranța psihologică reprezintă componente-cheie, care ar trebui să fie luate în 
considerare și aici. Rețineți, comunicarea internă include atât canale online, cât și 
offline și este optimă atunci când încurajează o comunicare bidirecțională între 
conducere și angajați. 
5.4.1. Matricea de comunicare 

Matricea de comunicare reprezintă un instrument de evaluare care oferă un cadru 
simplu pentru determinarea obiectivelor logice de comunicare. Poate fi primul pas 
spre crearea unui plan de comunicare cuprinzător. 

 
1. Stabiliți care sunt părțile interesate 

Publicul țintă al strategiei de 
comunicare a unei organizații poate fi 
diversificat. Nu include doar clienți 
(obiective posibile: creșterea 
vânzărilor, loialitate, angajament, 
cooperare în inovarea deschisă, 
feedback-uri etc.), ci mulți alți actanți, 
de exemplu, angajați (obiective 
posibile: cooperare eficientă, 
asumarea sarcinilor, responsabilizare, 
loialitate, capacitate de inovare etc.), 
parteneri (obiective posibile: cadru 
juridic transparent 

pentru cooperare, co-creare, creșterea capacității, eficiența vânzărilor etc.) și 
alte părți interesate (investitori, factori de decizie la nivel superior, institute 
de cercetare, clustere, ONG-uri etc.). Fiecare segment al planului de 
comunicare trebuie să aibă un profil concis și bine definit al publicului țintă. 

2. Identificați nevoile de comunicare ale fiecărei părți interesate 

Pentru fiecare dintre părțile interesate identificate mai sus, stabiliți care sunt 
nevoile lor de comunicare. De exemplu, anumiți manageri au nevoie în 
permanență de informații privind starea de fapt. Membrii comitetului 
director au nevoie de un statut permanent, precum și de un dialog privind 
strategia și viziunea. În cazul proiectelor complexe de inovare, echipa de 
proiect trebuie să fie deosebit de atentă și creativă în a determina cum, ce, 
cui, unde și cât de frecvent ar trebui să aibă loc comunicarea. 

3. Stabiliți cum să îndepliniți nevoile de comunicare ale fiecărei părți interesate 

Comunicarea poate îmbrăca multe forme și dimensiuni. În cadrul acestei etape, 
faceți brainstorming cum să îndepliniți nevoile de comunicare ale fiecărei părți 
interesate. Dacă este posibil, 
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căutați tipuri de comunicare care pot acoperi mai mult decât nevoile părților 
interesate. 

4. Stabiliți efortul necesar 

Unele dintre sarcinile de comunicare ar putea fi relativ ușor de îndeplinit. 
Altele vor necesita mai mult efort. În funcție de obiectiv, gândiți-vă la unități 
de timp tangibile atunci când estimați efortul necesar pentru comunicare. În 
cazul unui proiect de inovare în curs de desfășurare, o perioadă de referință 
de o lună ar putea fi o idee bună. De exemplu, crearea unui raport de situație 
pentru conducere ar putea dura doar o oră, dar ar putea fi necesar de două 
ori pe lună. Efortul total ar fi de două ore. 

5. Prioritizați opțiunile de comunicare 

Unele activități de comunicare oferă mai multă valoare decât altele. Merită 
să faceți un brainstorming cu privire la opțiuni, apoi să le prioritizați pentru a 
determina care dintre ele oferă cea mai mare valoare la cel mai mic cost. Dacă 
se descoperă că una dintre „activitățile obligatorii de comunicare” ale 
organizației necesită prea mult timp, în această fază de planificare se poate 
(re)negocia cu părțile interesate și poate fi înlocuită cu o alternativă care 

necesită mai puțin efort. 
Figura 6. Matricea de comunicare 

 
5.5. Negociere 

În cazul activității de inovare, părțile interesate și membrii echipei implicate vor 
trebui, cu siguranță, să ia decizii dificile, să ajungă la compromisuri, să sacrifice o 
opțiune/un interes în detrimentul altora (de exemplu, asumarea de riscuri 
financiare versus șansa pentru perturbări tehnologice) în fiecare zi, prin urmare, vor 
trebui să negocieze. 

 
Negocierea este o punte între două părți, care le conectează mintea, interesele și 
obiectivele. Pentru a ajunge la cel mai bun rezultat posibil, negociatorii desemnați 
trebuie să posede o înțelegere realistă a propriilor cunoștințe, capacități, 

Estimați efortul 
necesar 

Prioritizați 
opțiunile și 
negociați 

Stabiliți 
procesele de 
comunicare Identificați pentru a 

nevoile de  îndeplini nevoile 
Definiți comunicare 
părțile interesate 



MODUL 5 Comunicare privind inovarea 

144 

 

 

drepturi, puncte forte și puncte slabe în materie de comunicare, pe lângă faptul că 
trebuie să fie actualizate cu aspectele și specificațiile legate de inovare, precum și cu 
privire la interesele părții opuse. 

 
5.5.1. Stilul de negociere 

„O negociere eficientă este 90% atitudine și 10% tehnică”. Este o greșeală frecventă 
faptul că oamenii investesc doar pentru a-și îmbunătăți tehnicile de comunicare, 
„competențele tehnico-economice”, dar aceasta nu vor aduce cele mai bune 
rezultate decât dacă negociatorul este conștient de atitudinea sa. 

 
Stilul de negociere este un model de comportament previzibil și coerent. Ciudat, dar 
adevărat, este mai ușor să recunoaștem stilul celeilalte persoane decât să 
identificăm propriile noastre tipare de negociere. Este nevoie de autocunoaștere 
pentru a aplica în mod conștient și intenționat negocierea, deoarece aceasta este 
influențată de subconștientul nostru, înrădăcinată în genetica noastră individuală, 
educație, mediul socio-economic, formare, cultură și experiențe profesionale și 
personale. 

 
Oamenii de știință au identificat 4 stiluri tipice de negociere. Unul ar putea să vi se 
pară mai familiar decât celelalte - acesta ar putea fi stilul dumneavoastră dominant 
- cu toate acestea, se întâmplă destul de frecvent ca o persoană să aibă un amestec 
de mai multe stiluri. Fiecare stil prezintă avantaje și dezavantaje, cu toate acestea, 
este important să avem o viziune realistă atât asupra comportamentului pozitiv, cât 
și asupra celui negativ și a modelelor de gândire pe care le implică un stil. Tabelul 
de mai jos vă poate ajuta să vă recunoașteți stilul (stilurile) de negociere. 
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Activitate de cunoaștere 8: 

Tabelul de mai jos vă poate ajuta să vă recunoașteți stilul (stilurile). Gândiți-vă la atitudinea 
dumneavoastră generală, care dintre aceste afirmații reprezintă abordarea dumneavoastră tipică în 
timpul negocierilor? (Cu cât există mai multe răspunsuri DA, cu atât este mai puternic indicatorul stilului 
dat). 

Cercetare privind stilurile de 
negociere 

Stilul 
comerciantului 

Adevǎr
at/Fals 

Stil dur Adevǎr
at/Fals 

• persuasiv și abil din punct de vedere 
social 

• creativ, flexibil și înțelegător 

adevărata esență a câștigului reciproc 

• poate fi neglijent în ceea ce 

privește pregătirea și planificarea 

din timp 

• mai puțin bun la a asculta cu atenție 

și poate deveni cu ușurință agresiv 

• ar putea schimba pozițiile de negociere 

prea repede/prea des, ceea ce poate 

duce la a fi perceput ca fiind o 

persoanășireată, nedemnă de 

încredere sau prefăcută 

 • dinamic, preia cu ușurință 

controlul și rolul de lider 

• o bună percepție și control 

asupra oportunităților 

• competitor, factor de decizie 

rapid și puternic caracter „dă-i 

bătaie” 

• își afirmă poziția în mod asertiv, cu 

toate acestea, acest stil este 

adesea perceput ca fiind impulsiv, 

inflexibil și orgolios 

• poate aluneca cu ușurință spre 

critică și aroganță și acționează 

autocrat 

. 

 

Stilul numărului 
 

Stilul cald 
 

• persistent și răbdător 

• procesul său de negociere se 

bazează pe fapte și logică 

• are încredere în abilitățile personale și 

ia în considerare toate alternativele 
posibile 

• este metodic și sistematic, respectă 

politica și procedurile 

• poate fi inflexibil, previzibil, foarte 

reticent la schimbare 

• ar putea avea dificultăți în a vedea 

alte puncte de vedere sau ar putea fi 

intuitiv din cauza respingerii 

emoțiilor 

 • prietenos, constructiv și util 

• răbdător și calm 

• este considerat un jucator 

de sprijin în echipă 

• are încredere în sfaturile celorlalți 

și este un bun ascultător 

• se străduiește să mențină limitele 

personale și profesionale 

• are dificultăți în a spune „nu”, 

poate pierde din vedere propriile 

interese, ar putea avea dificultăți 

sub presiune sau atunci când are 

prea multe responsabilități 

• poate fi naiv, plin de remușcări 
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Conștiință de 
 Gândire 
de sine  critică 

(Stil) (Pregătire) 

Mentalitate Considerații 
pozitivă interculturale 

(Proiecție)   

Stilul este important, dar nu este totul. Negociatorul ar trebui să utilizeze și gândirea 
critică pentru a planifica din timp și pentru a se pregăti pentru fiecare întâlnire 
specifică, pentru a defini și stabili așteptări, de exemplu: 

• cel mai bun caz, 
• cel mai probabil caz, 
• cel mai rău caz acceptabil), 

 
a se pregăti pentru a adresa întrebări 
bune și pentru a cultiva o comunicare 
deschisă. Negocierea necesită și o 
pregătire psihologică. Proiectarea 
optimismului și a ambiției și un puternic 
simț 
al încrederii în sine va spori eficiența negociatorului. Negociatorul trebuie să ia în 
considerare și aspectele interculturale (practici sau subiecte sensibile din punct de 
vedere cultural, limbajul corpului). 

 
5.5.2. Strategii de negociere 

Identificarea corectă și punerea în aplicare a strategiei de negociere pentru o 
anumită situație este vitală. Tacticile pot influența rezultatul unei întregi negocieri. 
Chiar dacă nu folosiți tactici de negociere în mod conștient, partenerul 
dumneavoastră ar putea folosi una, pentru a vă convinge. Prin urmare, este bine să 
știți că trebuie să le cunoașteți pe cele mai frecvente. American Management 
Association (Asociația Americană de Management - AMA) a realizat un sondaj cu 
privire la cele mai frecvente strategii de negociere. Mai jos vă prezentăm care sunt 
primele 5 tactici și sfaturi despre cum să le gestionați, pe baza sugestiilor AMA. 

 
1. Foarte mare/Foarte mică 

Atunci când aplicați această tactică, deschideți negocierea cu o ofertă extrem de 
mare sau de mică; scopul este acela de a forța cealaltă persoană să-și reconsidere 
poziția, de a-i slăbi rezistența și traseul, de a-i redefini obiectivul inițial. Dacă 
adversarul vă ia pe nepregătite, este posibil să cădeți în plasa ofertei prea mari/prea 
mici. 

 

 

 Dacă presupuneți că cineva încearcă să vă influențeze cu această tactică, solicitați o justificare 
pentru oferta extremă. Dacă sunteți siguri  de încercarea adversarului de a juca o miză prea 
mare/prea mică cu dumneavoastră, dați cărțile pe față cu privire la  oferta nerezonabilă și 
insistați asupra unei oferte de deschidere mai realiste. Nu intrați în joc  încercând să 
contraofertați, până când nu repoziționați oferta de deschidere.  

(BATNA). În acest fel veți cunoaște valoarea reală/valoarea de referință 
SFAT! Pregătiți-vă pentru întâlnire, cunoașteți cea mai bună alternativă la o 
negociere 
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2. Sperietoarea 

Acesta este un „cal troian” în negocieri, deoarece este destul de dificil de detectat și 
implică inducerea în eroare. „Sperietoarea” va insista asupra unui anumit aspect al 
negocierii, exprimând faptul că are o importanță-cheie pentru el/ea pentru a ajunge 
la un acord, deși este doar o prefăcătorie. În realitate, vrea altceva. Acceptând să-și 
sacrifice problema aparent foarte importantă de dragul compromisului, se va 
aștepta ca și dumneavoastră să cedați ceva important. 

 

 

3. Ducerea în eroare 

Atunci când cealaltă parte vă supraîncarcă cu informații - fapte și cifre, cuvinte 
tehnice și abrevieri profesionale care ar necesita o expertiză în materie, dar nu este 
domeniul dumneavoastră -, se poate întâmpla cu ușurință să încerce să vă 
influențeze derutându-vă. O astfel de avalanșă de date este foarte deranjantă și este 
greu să trageți concluzii astfel. Va fi mai dificil pentru dumneavoastră să ajungeți să 
vedeți clar, vă poate submina încrederea și vă poate împiedica raționamentul. 
Scopul final al unei astfel de tactici este să vă facă să fiți de acord cu ceva ce nu 
înțelegeți pe deplin - poate dacă ați fi înțeles pe deplin, nu ați fi de acord. 

 

 

4. Înțepătura 

Această tactică este calul de curse surpriză, care fuge din rândul din spate pentru a 
câștiga cursa pe ultima 100 de metri. La fel, trucul înțepăturii va apărea chiar la 
finalul unei negocieri, când sunteți deja obosiți și dornici să încheiați o afacere. După 
ce ați discutat toate chestiunile importante, sau cel puțin așa credeți, partenerul 
dumneavoastră de negociere va aduce în discuție o problemă de ultim moment care 
nu a fost menționată anterior pe parcursul negocierii. De ce? Mizează pe faptul că 
veți „ceda” pentru că doriți să încheiați tranzacția. 

 

SFAT! Fiți atenți la schimbările bruște privind atitudinea oponentului dumneavoastră față de această 
chestiune. Întrebați-vă partenerul de negociere de ce este atât de vitală această problemă sau de ce s-a 
răzgândit atât de repede în această privință. 

SFAT! Nu vă sfiiți, adresați oricâte întrebări aveți nevoie pentru a înțelege fiecare detaliu important. De 
asemenea, este în regulă să solicitați un limbaj mai puțin „tehnic”. Fiți atent la inconsecvențe în 
răspunsurile la întrebările dumneavoastră. 

SFAT! Cereți partenerului dumneavoastră să aducă în discuție toate aspectele-cheie/factorii decisivi la 
începutul negocierii și oferiți-i posibilitatea de a face acest lucru de mai multe ori pe parcursul discuțiilor. 
Poate fi util să enumerați câteva mici aspecte pe care le puteți contracara dacă sunteți „înțepat”. 
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5. Lipsa de autoritate 

Această tactică se referă la „ierarhizarea” partenerului de negociere prin 
desemnarea de negociatori fără putere de decizie. A munci din greu pentru a încheia 
un acord cu cineva care nu are autorizația de a-l încheia din partea celeilalte părți, 
este o pierdere de energie și de timp. Este menită să vă reducă poziția și voința. 

 

 

Activitate de cunoaștere 9: 

Acordați-vă câteva minute pentru a vă gândi la strategiile de negociere. 

Există vreuna pe care o utilizați frecvent (conștient sau subconștient)? 

 

Recunoașteți vreo strategie pe care colegii/managerii dumneavoastră o aplică în 
timpul negocierilor? 

 

 

Chiar dacă nu vă place sau nu doriți să aplicați tactici, țineți cont de următoarele 
considerente generale, pentru a vă consolida abilitățile de influențare pozitivă. 

 

Figura 7. Șase sfaturi o influență pozitivă 

SFAT! Dacă simțiți un indiciu al acestei tactici, întrebați de la bun început cine este 
decidentul final și insistați să negociați numai cu el/ea. 

Reciprocitate 

Oferiți și obțineți - fiți primul care dă în timpul negocierilor 

 
 

Afinitate 

Oamenii acordă mai multă atenție și se lasă mai ușor influențați de cei pe care îi plac - cultivați 

sentimentul de camaraderie și folosiți-vă rețeaua în mod conștient 

Consens 

Oamenii sunt mai predispuși să urmeze exemplul celor care gândesc și acționează ca ei - căutați 

puncte comune între dumneavoastră și colegii dumneavoastră, subliniați-le 

Consecvență 
Oamenii își îndeplinesc angajamentele (scrise, publice etc.) - asigurați-vă că colegii dumneavoastră și-au asumat 

sarcina/calendarul etc. Chiar mai bine, dacă un angajament se hrănește din motivația intrinsecă 

 

Autoritate 

Folosiți experți în materie pentru a oferi scurtături în luarea deciziilor - subliniați experiența lor profesională remarcabilă, diplomele sau 

titlurile pentru a spori încrederea oamenilor să urmeze expertul 

 

Raritate 

Amintiți-vă că oamenii apreciază lucrurile mai rare - faceți-i pe oameni să se simtă deosebit de norocoși pentru că au șansa de a face ceva 

în legătură cu această problemă specială 
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5.5.3. Negociere avantajoasă pentru ambele părți 

Cunoașterea strategiilor și capacitatea de a recunoaște tacticile de negociere este 
utilă, cu toate acestea, pe termen lung, poate că cea mai bună strategie de negociere 
este aceea care vizează câștigul pentru ambele părți; se concentrează pe luarea în 
considerare egală a intereselor reciproce, creează încredere, loialitate și o bază bună 
pentru cooperare. În acest caz, dialogul se bazează, în primul rând, pe o conversație 
deschisă. 

 

Principiile negocierii avantajoase pentru ambele părți 

Separați oamenii de problemă Interese - nu funcții 

 
 
 
 

• Lăsați deoparte prejudecățile personale, 

concentrați-vă asupra obiectivului și a sarcinii 

în cauză. 

• Concentrați-vă asupra perceperii intențiilor 

celorlalți, evaluați-le emoțiile și adaptați-vă 

comunicarea la situație. 

• Exersați ascultarea activă. 

• Căutați puncte de legătură. 

• Punctul de vedere propriu aproape 

întotdeauna pare valid și real pentru un 

negociator. Nevoile, interesele, opiniile și 

obiectivele individuale pot crea o 

prejudecată în evaluarea obiectivă a 

oamenilor cu privire la o situație. Poziția lor 

de negociere reflectă adesea convingerile 

personale, valorile, responsabilitățile, 

statutul socio-economic, fundamentele 

culturale, experiențele anterioare, 

bunăstarea bio-psiho-mentală. 

• Păstrați conversațiile cordiale - evitați să 

dați vina pe cineva. Cultivați sentimentul 

de camaraderie și receptivitate. 

• Încercați să înțelegeți motivațiile și să 

căutați interese sau dorințe comune 

în rândul părților. 

Inventați opțiuni pentru câștiguri reciproce Utilizați criterii obiective 

• Rețineți că pot exista noi puncte de vedere, 

indivizii pot și uneori ar trebui să utilizeze 

procesul de negociere pentru a determina 

diferite opțiuni. 

• Un negociator poate fi flexibil pentru soluții noi 

numai dacă cunoaște foarte bine problema 

reprezentată și detaliile acesteia și dacă deține 

titlul/autorizația necesară. 

• Este mai înțelept să faceți brainstorming 

asupra unor potențiale rezoluții în loc să 

alegeți confruntarea imediat. Fiți receptivi la 

feedback și sugestii. 

 
 

• Alegeți faptele, cifrele sau valorile de 

referință care susțin pozițiile dorite și 

respectați-le. 

• Conveniți asupra unui set de obiective sau 

asupra unei ordini de zi de discuții 

(standarde juridice, valori de piață, clauze 

contractuale etc.) chiar de la începutul 

negocierilor. 

Cunoașteți BATNA (cea mai bună alternativă la un acord negociat) 

Considerați-o ca pe o ultimă soluție de avarie. Definiți alternativele înainte de negocieri, evaluați-le și clasificați-

le, deoarece, în cazul în care opțiunea preferată se dovedește a fi imposibilă, acest plan vă poate ajuta să vă 

continuați negocierile și, în cele din urmă, să încheiați afacerea. 
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5.6. Comunicare non-verbală – Conștientizarea limbajului corporal 

Un capitol despre comunicare nu ar fi complet fără a dedica măcar o minimă atenție 
comunicării non-verbale, care este o parte esențială a întregului proces de 
comunicare. Semnele vizuale pot consolida negocierea și vă pot „spune” ceea ce 
gândiți fără a folosi cuvinte. 

 
Lista de mai jos provine de la un veteran de război care a lucrat pentru menținerea 
păcii în cele mai periculoase zone de conflict, prin intermediul operațiunilor 
psihologice și al comunicării. 
Să verificăm rapid, există vreun mesaj pe care îl transmiteți adesea, involuntar, prin 
limbajul corpului? 

 

Activitate de cunoaștere 10: 

Acordați-vă câteva minute pentru a vă gândi la strategiile de negociere. 

 

Semne de comunicare non-verbală 
Tipic pentru 

mine? 

(Da/Nu) 

Aplecat în față sau cu brațele 
încrucișate 

Pozează ca neconvins, neinteresat  

Mâinile în poziția turlă Încredere  

Mâinile împreunate cu 

degetele mari în sus 

Gânduri pozitive  

Picioare încrucișate cu mișcare 
ușor neregulată 

Nerăbdare, disconfort  

Joaca cu obiecte Îndoială, nesiguranță  

Expresie facială a observației 
de bază 

Ascultare activă  

 
5.7. Comunicarea în momente de incertitudine 

Incertitudinea este un adjectiv frecvent utilizat în cazul activității de inovare; 
schimbările mari neprevăzute generează nesiguranță și îndoieli în afaceri, 
încetinește procesul de luare a deciziilor, creează tensiune, stres, în cele din urmă 
duce la greșeli și ar putea reduce creativitatea. Oamenii se pot simți neajutorați 
deoarece nu dețin controlul asupra situației. 

 
Cu toate acestea, chiar și în astfel de circumstanțe, este posibil să se găsească puncte 
de rezolvare. Dacă un manager construiește comunicarea în jurul punctelor fixe, va 
transmite stabilitate angajaților și va atenua tensiunile. 
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1. Timpul. Cât timp va dura găsirea unui investitor? Când va fi gata noul 
prototip? Când va funcționa noul model fără probleme? În ceea ce privește 
inovarea și schimbarea, este destul de des dificil sau imposibil să se răspundă 
la anumite întrebări legate de componenta timp. Afișarea unei nehotărâri 
complete nu este o strategie bună pentru niciun manager. 

 

 

2. Date. Mediul economic nesigur are un impact imens asupra fiabilității datelor 
de afaceri, ceea ce declanșează adesea anxietate. Pentru a depăși această 
anxietate, organizația are nevoie de o abordare cooperantă. 

 

 

3. Încredere: La nivel strategic, încrederea în sine este indispensabilă pentru o 
planificare reușită. Atunci când se confruntă cu un nivel grav de incertitudine 
care poate afecta chiar și moralul muncii și eficiența muncii, managerii ar 
trebui să elaboreze un plan de urgență. Impactul psihologic al incertitudinii 
(de ex., 
anxietate, teama de eșec, rezistență individuală, îndoială, flexibilitate redusă) 
trebuie atenuat pentru a ajunge cu succes la următoarea etapă sigură. 
Elementul uman are o mare importanță în acest punct, înseamnă că trebuie 
depuse toate eforturile în funcție de interesele celor care au fost afectați de 
incertitudine. 

 

SFAT! Acționați din timp și în mod decisiv, lăsați oamenii să știe că anumite aspecte vor fi 
concretizate abia mai târziu. Faceți „așteptarea” să pară o parte a planului. Preluați controlul 
acolo unde puteți; toate părțile interesate și toți colegii importanți trebuie să elaboreze principii 
directoare cu care să fie de acord și la care să subscrie cu toții. Reamintiți-le aceste orientări 
generale și rămâneți flexibili, dar și prudenți, evitând totodată indecizia și nehotărârea.  

SFAT! La nivel strategic, delimitarea sinceră a lipsei de fiabilitate a datelor de 
acces poate fi contrabalansată prin evidențierea celorlalte caracteristici 
importante ale produsului și prin ilustrarea în detaliu a cadrului de viitor al 
produsului. La nivel tactic, este recomandabil să se furnizeze mai puține date, 
dar utile. Aici putem folosi perfect tactica de comunicare de a repeta aceleași 
informații la nesfârșit. Această tactică și-a dovedit deja eficiența în ceea ce 
privește campaniile politice. 

SFAT! Elaborarea unor cauze de acțiuni care să cuprindă fiecare rezultat posibil ne poate ajuta 
să ne recăpătăm și să ne menținem încrederea. Elaborați scenarii de rezultat: scenariul cel mai 
probabil, scenariul cel mai bun și scenariul cel mai pesimist. Derulați-le. Includeți în scenariile 
mentale modul în care nivelul de încredere al părților interesate influențează situația, precum și 
modul în care aceasta afectează încrederea părților interesate dacă discutați diferitele scenarii 
cu acestea. Poate că descoperă că cele mai posibile realități sau chiar cele mai mari temeri nu 
sunt atât de rele pe cât credeau. Conversația deschisă, siguranța psihologică și calmul reprezintă 
cheia unei atenuări de succes a riscurilor. 
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4. Punerea în aplicare: Într-un mediu economic și de afaceri incert, predicțiile 
făcute prin metode de rutină sau acordurile stipulate care se bazează pe 
circumstanțe normale, pot deveni foarte instabile sau nu mai sunt 
sustenabile. 

 

 

5. Perturbări: În caz de perturbare, este foarte important să examinați 
problema, să o descompuneți în bucăți și să o identificați cu atenție. Metoda 
„Cucerirea castelului pas cu pas” scade drastic dimensiunea și complexitatea 
problemei; devine mai ușor să gestionezi, de comunicat și de controlat. 

 

SFAT! Ar putea fi o vestă de salvare să există o posibilitate prestabilită de a revizui contractele 
și de a lua o decizie în cazul unei schimbări drastice sau al unui dezastru. Capacitatea de a se 
încheia un contract și de a renunța sunt abilități necesare, realizate prin empatie și reziliență. 
Reziliența este capacitatea de a reveni din adversitate, dar reziliența reprezintă, totodată, 
capacitatea de a se dezvolta de pe urma provocărilor. 

SFAT! Evidențiați piesele ușor de gestionat și rezultatul acestora, împărtășiți chiar și micile 
victorii, transmițând astfel mesajul că lucrurile merg înainte și se află sub control. În strânsă 
cooperare cu colegii responsabili și cu părțile interesate, identificați care zone ale schimbării pot 
fi controlate, care părți ale operațiunilor sunt intacte și unde există posbilitatea de a progresa. 
După o înțelegere clară a problemei, un plan de acțiune pas cu pas cuprinzător ar trebui întocmit 
și să comunicat. 
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„Ultimii zece ani de IT au fost despre schimbarea 
modului în care lucrează oamenii. Următorii 

zece ani de IT vor fi despre transformarea 
afacerii dumneavoastră.” 

Aaron Levie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
 
 
 

 

 
 

Obiective de învățare: 

• înțelegerea conceptului de transformare digitală și ce presupune aceasta 
• să dobândească competențe cu privire la aplicațiile software și hardware 

care au fost utilizate cu succes în digitalizarea proceselor și activităților 
• să înțeleagă potențialul tehnologiei Blockchain 

 
Competențe: 

• însușirea de noi informații 
• analizarea informațiilor 
• realizarea de conexiuni 
• identificarea unor posibilele noi aplicabilități ale tehnologiilor existente și a celor noi 
• management/mentorat: (gestionarea/îndrumarea procesului de digitalizare) 

 
6. Digitalizare 

Viitorul companiilor care nu adoptă transformarea digitală și digitalizarea 
(tehnologia digitală utilizată pentru a permite transformarea digitală) se anunță din 
ce în ce mai provocator. 

 
Pentru a vă asigura că organizația dumneavoastră poate profita de aceste noi soluții, 
trebuie să înțelegeți  ce anume este transformarea digitală, pentru ca să o puteți 
accepta. 
Ca și concepte, acestea ar putea avea implicații profunde asupra modului în care 
faceți afaceri. 

 
6.1. Ce este mai exact transformarea digitală? 

În esență, transformarea digitală, adesea denumită digitalizare, implică schimbări 
tehnice – adoptarea de noi tehnologii și integrarea acestora în 

Conținutul modulului se bazează pe metodologia de la general la specific. În prima 
parte, cursanții dobândesc cunoștințe de bază despre elementele de software, 
înțeleg conceptele pe care se bazează și îmbunătățirile pe care le aduc. După aceea, 
modulul oferă informații de bază despre aplicațiile hardware. În acest modul, 
accentul este pus pe aplicațiile noilor tehnologii și pe modul în care acestea 
contribuie la procesul de inovare prin diversificare, pe de o parte, și prin noi abordări 
disruptive, pe de altă parte. Și, nu în ultimul rând, utilizatorii vor obține detalii despre 
conceptul de internet al lucrurilor (IoT), și anume definiția teoretică a tehnologiei 
Blockchain și aplicațiile în care aceasta este utilizată. 
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fiecare domeniu al afacerii dumneavoastră – și schimbări culturale în ceea ce 
privește modul în care dumneavoastră și echipa dumneavoastră interacționați cu 
tehnologia și valorificați capacitățile acesteia pentru a oferi servicii mai bune 
clienților, cu un impact pozitiv asupra rezultatului final. 

 
Digitalizarea va schimba modul în care gândiți, acționați și operați. 

 
Vă permite să automatizați sisteme și să vă eliberați resursele umane pentru a 
adăuga valoare, în loc să vă chinuiți cu sarcini administrative. Permite companiei 
dumneavoastră să fie mai agilă și mai receptivă pentru a face lucrurile să se întâmple 
mai repede. 

 
Transformarea digitală creează, de asemenea, companii mai coezive și încurajează 
colaborarea. 

 
Conectează cele mai bune creiere din afacerea dumneavoastră, astfel încât acestea 
să poată rezolva problemele la comun. În esență, digitalizarea vă face mult mai buni 
la ceea ce ați făcut întotdeauna, în timp ce inițiați noi oportunități de a face mai mult 
și de a oferi mai mult clienților dumneavoastră. 

 
Este clar că transformarea digitală va implica achiziționarea de noi tehnologii, dar 
acestea trebuie să fie aliniate la strategia dumneavoastră de afaceri pentru a o 
susține și a o permite. 

 
Odată ce ați decis cu privire la obiectivele dumneavoastră, va trebui să concepeți un 
cadru de implementare care să ghideze procesul. Este vital să înțelegem că 
transformarea digitală se referă la integrare. Nu este o soluție de tip copiere și lipire. 
Mai degrabă, implică digitalizarea fiecărui aspect al operațiunilor dumneavoastră, 
de la salarizare la magazinele tradiționale. 

 
6.2. Beneficiile transformării digitale 

Pe măsură ce înțelegerea digitalizării crește, beneficiile vor deveni și mai clare. În 
esență, este vorba despre schimbarea relației pe care o aveți cu datele 
dumneavoastră comerciale. 

 
Creșterea eficienței și a productivității 

 
În loc să fie o masă inertă și greoaie, datele dumneavoastră devin o sursă de 
informații valoroase și pot conduce procesul decizional strategic și digital. Veți 
observa un randament aproape imediat al investiției în softul dumneavoastră 
www.syspro.com/product/business-digitization/are și în alte tehnologii noi, grație 
eficienței și productivității sporite. 
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Amprentă de mediu redusă 
 

Având informații mai ușor de accesat și de partajat (dar și mai sigure), membrii 
echipei vor putea colabora fără probleme, depășind barierele interdepartamentale 
înrădăcinate anterior. Deși „biroul complet fără hârtie” poate fi încă imposibil de 
realizat, transformarea digitală vă poate economisi spațiul fizic și vă poate reduce 
amprenta de mediu. 

 
Stocare securizată 

 
Stocarea datelor în cloud vă face mult mai puțin susceptibili la pierderi catastrofale, 
iar gestionarea dezastrelor este realizată cu ușurință. 

 
Cel mai important aspect al digitalizării este intangibil: o revoluție în modul în care 
membrii echipei dumneavoastră se gândesc nu doar la rolurile lor individuale, ci și 
la afacerea dumneavoastră ca un întreg. Investind în tehnologie, le puteți da 
oamenilor dumneavoastră posibilitatea  să vă dezvolte afacerea în moduri care au 
fost inimaginabile și imposibile până acum. 

 
6.3 Transformarea digitală și efectele sale asupra muncii, 
comunicării și stilului de viață 

„Până la sfârșitul deceniului, toată lumea va fi conectată.” 

Eric Schmidt, Google 

Viitoarea lume a muncii va fi foarte diferită de cea de astăzi. Un factor major este 
transformarea digitală, care afectează deja formele noastre de angajare, procesele 
noastre de lucru, modalitățile noastre de lucru și interacțiunile noastre sociale. Toate 
acestea creează oportunități, dar și incertitudine. 

 
Tranziția de la tehnologia analogică la cea digitală a început în anii 1980. Internetul 
a sosit în anii 1990. De la începutul acestui secol, dispozitivele mobile au devenit 
tovarășii noștri de zi cu zi. 

 
Aproximativ 80% din angajații din Germania utilizează în prezent tehnologiile 
digitale ale informației și comunicațiilor – atât în scopuri personale, cât și 
profesionale. 

 
Am trecut un prag, iar acum digitalizarea pătrunde în multe domenii ale vieții de zi 
cu zi, procese și activități cu valoare adăugată. Internetul conectează oamenii și 
mașinile, schimbă modul în care comunicăm și ne împinge repede spre un schimb 
de date din ce în ce mai rapid. Transformarea culturală rezultată pune o presiune 
din ce în ce mai mare asupra oamenilor, care trebuie să se adapteze din ce în ce mai 
repede la schimbările tehnologice, la noile stiluri de viață și la valorile sociale. 



MODUL 6 Digitalizare 

158 

 

 

Aceste evoluții afectează, de asemenea, așteptările pe care le avem în ceea ce 
privește munca în general. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Transformarea digitală Figura 2: De la industrie 1.0 la industrie 4.0 

 

6.4. Transformarea digitală 

Digitalizarea reprezintă utilizarea tehnologiilor digitale pentru a schimba un model 
de afaceri și pentru a oferi noi oportunități de generare a veniturilor și de producere 
a valorii; este procesul de trecere la o afacere digitală. 

TRANSFORMAREA DIGITALĂ 
DIGITALIZARE ȘI COLABORARE ÎN REȚEA ȘI CEA DE-A PATRA 
REVOLUȚIE INDUSTRIALĂ | De la industrie 1.0 la industrie 
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producție acționate de apă și abur 
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electrică 

 
bazată pe utilizarea electronicii și a 
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Deși poate părea o evoluție recentă, tendința de a converti procesele și documentele 
analogice sau fizice durează de zeci de ani. Digitalizarea a început, în esență, odată 
cu apariția calculatoarelor în anii 1950. De atunci, marșul neîntrerupt al digitalizării 
a transformat aproape totul în 1 și 0 ușor de utilizat pe calculator și a schimbat modul 
în care lucrăm, comunicăm, facem cumpărături, facem tranzacții bancare și chiar 
modul în care ne relaxăm și ne distrăm. 

 

Figura 4: Evoluția digitală, pas cu pas Drepturi 

de autor: 2018, Rene BUEST, http>//renebuest.com 

Transformarea digitală a fost una dintre cele mai persistente și notabile tendințe 
 la scară largă care au modelat epoca modernă - și nu dă semne de încetinire. 
Progresele recente în domeniul OCR, ICR și al tehnologiei de învățare automată au 
făcut ca transformarea documentelor pe suport de hârtie în active complet digitale 
să fie mai rapidă și mai ușoară ca niciodată, cu un grad de precizie tot mai mare. 
Dezvoltarea opțiunilor de plată în timp real este pe cale să revoluționeze tranzacțiile 
peer-to-peer (de la persoană la persoană). Și se fac nenumărate alte progrese care 
vor continua să se extindă capacitățile digitale. 

Comisia Europeană a prezentat „Busola digitală 2030: calea europeană pentru 
deceniul digital”, care combină o viziune pentru o „piață unică deschisă și 
competitivă”. 

„Busola digitală” va indica prioritățile-cheie ale strategiei Comisiei: competențe, 
infrastructură și transformarea întreprinderilor și a serviciilor publice. 

Noua strategie plasează IMM-urile în centrul transformării digitale, 
recunoscând importanța lor ca motor al inovării în Europa. 

 
Noua strategie a Comisiei Europene pentru transformarea digitală se concentrează 
asupra domeniilor-cheie ale competențelor digitale, infrastructurii și transformării 

EVOLUȚIA DIGITALĂ – PAS CU PAS 

Impactul cloud-ului și al inteligenței 
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întreprinderilor și serviciilor publice. Se pune un accent deosebit pe rolul 
întreprinderilor mici și mijlocii: „IMM-urile joacă un rol central în această tranziție, 
nu numai pentru că reprezintă cea mai mare parte a întreprinderilor din UE, ci și 
pentru că sunt o sursă esențială a inovării”, se afirmă în Busola Digitală. În calitate 
de reprezentant al companiilor fruntașe inovatoare din domeniul digital, IMM-urile 
digitale salută recunoașterea faptului că industria TIC inovatoare din Europa va juca 
un rol-cheie în gestionarea tranziției. 

 

Activitate de cunoaștere 1: 

Identificați trei motive pentru care digitalizarea ar fi importantă pentru afacerea 
dumneavoastră 

Motivul 1: 

Motivul 2: 

Motivul 3: 

 
6.5. Software 

În prezent, sistemele de producție  sunt complexe și compuse din stații de lucru 
automatizate care trebuie să facă față unei varietăți tot mai mari de produse, cu 
solicitări variate și cu termene mai scurte de introducere pe piață. Industria trebuie 
să dispună de capacități de producție mai rapide, mai eficiente din punctul de vedere 
al costurilor, mai fiabile și mai flexibile pentru a răspunde la complexitatea și variația 
tot mai mare a sistemelor. 

 
6.5.1. EMULAREA GEAMĂNULUI DIGITAL 3D 

O metodă de gestionare a variației și a cererii în creștere constă în dezvoltarea unor 
sisteme de producție automatizate extrem de eficiente, cu capacitatea de a detecta 
erorile și problemele sistemului încă din fazele de proiectare și dezvoltare. 
Sistemele automatizate de producție sunt controlate de controlere logice 
programabile (PLC) care execută codul de controler logic avansat. Codul PLC devine 
dificil 
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de verificat și validat, mai ales pe măsură ce lungimea programului crește și PLC-
urile sunt extinse pentru a controla mai multe operațiuni. Verificarea și validarea 
codului de control al echipamentelor este esențială pentru afaceri și siguranță și are 
loc într-o manieră care protejează oamenii, produsele și echipamentele. 

 

 
Figura 5: Proiectarea 3D a echipamentelor virtualizabile 

Efortul de dezvoltare, verificare și validare a unui sistem automatizat de fabricație 
necesită o înțelegere detaliată a sistemelor software, hardware, mecanice, electrice, 
pneumatice și hidraulice. În plus, este esențială cunoașterea și înțelegerea modului 
în care operatorii participă la sisteme. Prin urmare, dezvoltatorii din diferite 
discipline trebuie să colaboreze pentru a realiza comportamentul dorit al sistemului 
în timp util. 

 

Figura 6: Proiectarea 3D a echipamentelor virtualizabile 

Termenul de Geamăn Digital (Digital Twin) a fost introdus pentru prima dată 
publicului în larg în foaia de parcurs tehnologică integrată a NASA. Conceptul de 
Geamăn Digital (Digital Twin) este utilizat într-o gamă largă de sfere de aplicare, 
cum ar fi în producția industrială și management în proiectarea și testarea 
vehiculelor și sistemelor din industria auto, aerospațială și de apărare. Conceptul de 
Geamăn Digital (Digital Twin) a fost, de asemenea, aplicat în proiectarea de orașe 
inteligente, muzee digitale și chiar pentru a surprinde comportamentul sportiv  
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al oamenilor. 
O modalitate mai eficientă de a depăși provocările este prin emulație bazată pe 
simulare, care este denumită, de obicei, punere în funcțiune virtuală (Virtual 
Commissioning). 
Inginerii și programatorii pot testa virtual codul PLC, proiectele sau conceptele 
alternative de producție și pot repara problemele înainte de instalarea 
echipamentelor fizice. În plus, punerea în funcțiune virtuală permite inginerilor și 
programatorilor să lucreze simultan și în paralel. 
6.5.2. Vuforia Chalk (caracteristici, suport pentru dispozitive, studii de caz) 

Parametric Technology Company (PTC) a făcut prima sa investiție în realitatea 
augmentată (RA) în anul 2018 prin achiziționarea software-ului „Vuforia” de la 
Qualcomm. Împreună cu Henkel, Toyota, Howden, BID Group și Rockwell 
Automation, oferă un software de asistență la distanță prin intermediul realității 
augmentate, oferind astfel o comunicare video în timp real între experți și tehnicieni 
pentru intervenții și operațiuni de service. 
6.5.2.1. Caracteristicile Vuforia Chalk: 

 

• Una dintre cele mai 
valoroase caracteristici ale 
acestui software este 
reprezentată de sesiunile 
multi-expert. Acestea permit 
până la cinci participanți la 
distanță pentru fiecare 
sesiune, ceea ce permite 
asistență în timp real între 
mai multe niveluri de experți 
pentru aceeași viziune 
comună asupra situației în 
cauză. 

• O altă caracteristică 
importantă este reprezentată 
de adnotările digitale. Orice 
participant poate face 
adnotări care sunt vizibile 
celorlalți și „se pot lipi” de  

 

 

 
Figura 7: Secțiune de realitate augmentată pe o fotografie live 

obiectele reale, chiar dacă participantul care redă în flux videoclipul se deplasează în 
mediul înconjurător (a se vedea figura). Acest lucru permite o mai bună comunicare 
între utilizatori, instrucțiuni exacte și clare pentru diferite proceduri. 

În ceea ce privește siguranța și securitatea, fluxul este criptat de la un capăt la altul 
și niciuna dintre secvențe nu rămâne înregistrată sau stocată, această soluție fiind 
oferită de Amazon Web Services. 
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6.5.2.2. Suport pentru dispozitive 

Vuforia Chalk poate rula pe diferite dispozitive și sisteme de operare, oferind 
mijloace mai simple de comunicare între tehnicieni și experți. Există o aplicație 
mobilă suportată de Apple iOS 13 și versiunile ulterioare, precum și de Android 8.0 
și versiunile ulterioare. Pentru desktop-uri, software-ul este disponibil prin 
intermediul browserelor web (Chrome pentru Windows și MacOS, Microsoft Edge). 
Un alt dispozitiv foarte util care oferă suport pentru acest software este RealWear 
(HMT-1 și HMT-1Z1), care permite tehnicianului să lucreze hands-free (fără mâini). 
Un centru de administrare este, de asemenea, disponibil prin intermediul 
browserelor web. 
6.5.2.3. Câteva exemple 

Rockwell Automation a început să utilizeze Vuforia Chalk în mod intensiv în 2020 din 
cauza interdicțiilor stricte de călătorie, pentru instalarea de mașini complexe și 
pentru a deservi echipa de service. În mai puțin de două luni, au instruit peste 3.000 
de ingineri de la distanță și pe teren cu Vuforia Chalk. Acești ingineri au realizat 
schimbarea utilajelor clienților în medie în 2 zile. Clienții lor se conectează acum la 
Rockwell Automation pentru service de la distanță în mod eficient și și-au redus 
semnificativ timpii de nefuncționare. 
Toyota utilizează acest software pentru a superviza instalarea și întreținerea liniilor 
de producție noi și existente. Aceste lucrări erau efectuate, de obicei, de un angajat 
Toyota, în echipă cu subcontractanți și era foarte dificil să se deplaseze la locul de 
destinație, deoarece instalarea are loc, de obicei, în timpul concediilor sau în afara 
orelor de program de pe șantier. Prin utilizarea Vuforia Chalk, necesitatea de a se 
deplasa pentru operațiunile menționate mai sus a fost redusă semnificativ. 
6.5.3. Inovare prin educație cu ajutorul realității augmentate 

În timp ce realitatea augmentată este deja utilizată pe scară largă în jocurile video, 
o altă industrie în care a devenit o tendință înfloritoare este educația și e-învățarea 
(eLearning). De la simularea mediilor din sălile de clasă până la a stimula elevii să 
gândească neconvențional și să vadă cum propriile lor creații prind viață folosind 
fizica lumii reale, se crede că RA va inova sistemele de predare din întreaga lume. 
Unele universități și companii și-au dezvoltat propriul software pentru acest tip 
modern de predare. Aplicația cea mai imersivă și cea mai creativă va fi prezentată în 
paragrafele următoare. 
6.5.3.1. CoSpaces Edu 

CoSpaces Edu este o aplicație de creație utilizată în predare, care stimulează 
cursanții să construiască, să programeze și să exploreze creațiile lor atât în RA, cât 
și în RV, în timp ce învață competențe digitale. Aceștia pot construi modele 3D 
folosind instrumente de creație ușor de utilizat, le pot anima folosind codarea pe 
bază de bloc sau elaborând scripturi avansate și își pot vedea creațiile funcționând 
în jurul lor folosind RA. 
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Creation Toolbox oferă posibilitatea de a crea scene virtuale cu medii predefinite 
sau cu modele personalizate din fișiere externe. De la oameni la construcții și mașini, 
fiecare utilizator își poate crea propria lume virtuală. 

 
Animarea mediului de mai sus se poate face cu ajutorul CoBlocks, un limbaj de 
codificare vizuală proiectat de CoSpaces, în care utilizatorul glisează instrucțiuni și 
configurează câțiva parametri, similar cu „Scratch” de la MIT. 

 

 

 
Figura 8: Exemplu de codificare grafică 

 
 

Pentru programatorii avansați, CoSpaces Edu acceptă Typescript, permițând 
experiențe mai interactive și mai interactive. Pentru aceasta, utilizatorii trebuie să 
instaleze un API oferit gratuit, având în vedere că utilizatorul a solicitat versiunea 
PRO a software-ului. Cu acest API, motorul de fizică permite utilizatorilor să 
experimenteze mai multă fizică din lumea reală și să vizualizeze concepte științifice 
abstracte. 

 
Una dintre cele mai interesante caracteristici ale acestei aplicații este faptul că este 
compatibilă cu MERGE Cube. Deși nu este un dispozitiv electronic, acest „gadget” 
adaugă o nouă dimensiune fiecărei creații. Este un cub de spumă cu modele diferite 
pe fiecare parte. Atunci când un model este scanat cu o aplicație compatibilă, cubul 
devine un instrument interactiv al RA. CoSpaces Edu are capacitatea de a proiecta 
creațiile pe cub și să-l transforme într-o hologramă. Conținutul poate fi plasat pe 
suprafață sau în interiorul cubului, iar fiecare obiect proiectat poate fi interacționat 
cu animația sau i poate declanșa animația. 
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Figura 9: Reprezentare vizuală a Merge Cube 

 
Astfel, în timp ce proiectează scene, joacă jocuri sau fac experimente fizice, cursanții 
procesează singuri în mod inerent o parte din informații, dezvoltându-și astfel 
creativitatea și îndreptându-și mintea spre modalități inovatoare de abordare a 
anumitor scenarii sau fenomene. 

 
6.5.4. Servicii în cloud 

Cu toții le cunoaștem, dar rareori le-am folosit la cel mai înalt nivel al potențialului 
lor. Utilitatea în lumea profesională și educațională este cu atât mai mare cu cât 
colaborarea este de o importanță capitală în succesul organizației. 
Fie că vorbim de partajare de fișiere, de întâlniri online sau chiar de sesiuni design 
online partajat, 
sesiunile pot fi facilitate de cele mai elementare aplicații din lista de mai jos. 
Produse și servicii care ajută zilnic modul în care gestionăm datele în prezent: 

- Suita Google cu Disc Google, e-mail, calendar, Classroom, Meet, spațiu de 
lucru etc. 

- Microsoft cu Sharepoint, Office 365, Echipe, OneDrive 

- Instrumente de colaborare precum Trello, Asana 

- Stocare în cloud: Wetransfer, Dropbox, altele 
Ca să nu mai vorbim de beneficiile uriașe ale faptului că am utilizat deja aceste 
produse pentru a face față mai bine provocărilor care au apărut odată cu apariția 
restricțiilor privind interacțiunea fizică din cauza pandemiei de COVID. Unul dintre 
cei mai mari beneficiari ai instrumentelor online au fost instituțiile academice, de la 
grădiniță până la nivelul de învățământ superior (a se vedea Google Classroom, 
Zoom, Teams etc.). 
Una dintre cele mai utile caracteristici ale serviciului cloud oferit de Microsoft este  
SharePoint. După ce ați integrat pachetul Office 365, puteți lucra de la distanță 
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pe un fișier Excel în foaia 1, în timp ce o altă persoană poate edita același fișier într-
o altă celulă în foaia 1 sau chiar cu conținut total diferit în foaia 2. Acest lucru permite 
editarea multi-threading, permițând un instrument de colaborare incredibil pentru 
echipele online care nu numai că pot vedea și vorbi între ele, dar și pot lucra la 
același fișier în timpul întâlnirii online / offline. 

 

Figura 10: Exemplu de chat live inițiat din accesul la fișiere SharePoint în timp real 

 
O caracteristică interesantă a Office365 ar fi posibilitatea de a vedea în fiecare 
moment cine mai este conectat simultan cu dumneavoastră în același fișier și, de 
asemenea, de a discuta folosind software-ul integrat Teams al aceluiași pachet de 
servicii. 

 
Un instrument vizual din același pachet este Whiteboard, care poate fi utilizat în 
echipe cu partajarea ecranului și contribuția în timp real a tuturor participanților 

 

Figura 11: Captură de ecran din instrumentul Whiteboard în pachetul Office365 
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Activitate de cunoaștere 2: 

Identificați trei instrumente prezentate în capitolul de mai sus pe care le-ați 
utilizat deja în organizația dumneavoastră. Dacă nu există niciunul, alegeți-le 
pe cele pe care le considerați cele mai utile și de ce. 

Motivul 1: 

Motivul 2: 

Motivul 3: 

 
 

6.6. Hardware 

Aplicațiile hardware joacă și ele un rol important în transformarea digitală. 

 
6.6.1. Ochelari inteligenți 

Un exemplu excelent de afișaj montat pe cap (Head Mounted Display - HMD) sunt 
ochelarii inteligenți. Principiul de funcționare al acestora constă în colectarea de 
date de la o rețea wireless (fără fir) și proiectarea lor pe lentile sau direct în ochii 
utilizatorului. În timp ce unii producători oferă acest dispozitiv ca produs autonom, 
majoritatea necesită o aplicație mobilă suplimentară care rulează pe același sistem 
de operare pentru a permite sincronizare, flexibilitate și funcționalități îmbunătățite. 
În acest scenariu, dispozitivul funcționează ca un ecran de afișare a datelor la nivelul 
capului (HUD) sau ca o telecomandă pentru dispozitivul mobil. 
6.6.2. Aplicații 

Pentru a răspunde nevoilor industriale, unii producători au pătruns în domeniul 
realității augmentate, transformând astfel acest dispozitiv promițător într-un 
veritabil instrument pentru tehnicieni și ingineri. În timp ce unele dezvoltări au avut 
ca scop menținerea aspectului de „ochelari”, altele tind să depășească puțin limitele 
și să implementeze aceleași caracteristici într-un mod diferit. Scopul final al acestor 
dispozitive în domeniul industrial este acela de a oferi un sprijin ridicat pentru 
comunicarea dintre tehnicieni  
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și ingineri atunci când apar diferite scenarii de întreținere și sunt necesare 
cunoștințe multiple în domeniu. 

 
Microsoft este unul dintre producători care a păstrat unele dintre aspectele de bază 
ale ochelarilor, cum ar fi lentilele. Produsul lor, HoloLens, este mai mult un display 
montat pe cap (HMD) cu imagini proiectate pe lentile, creând o experiență 
holografică. Este disponibilă în trei configurații, fiecare fiind concepută pentru o 
anumită gamă de aplicații. 

 

Figura 12: Ochelari RV / RA 

 
După cum s-a menționat anterior, unii producători implementează caracteristicile 
de realitate augmentată într-un mod diferit. De exemplu, Vuzix și RealWear oferă o 
configurație fără lentile. Designul lor se bazează pe un mic ecran de înaltă rezoluție, 
situat într-o anumită poziție, sub linia vizuală, pe care purtătorul îl vede ca o tabletă 
de 7 inci. Acesta oferă aceeași putere de calcul ca un telefon inteligent de vârf, ceea 
ce îl face un instrument puternic și flexibil. 

 
 
 

 
Figura 13: Ochelari RV / RA – exemplul 2 

 
6.6.3. Coboți 

Un robot colaborativ, cobot, este un braț robotic conceput pentru interacțiunea 
directă a unui om cu un robot într-un spațiu comun sau în care oamenii și roboții 
lucrează  
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în imediata apropiere. Acest tip de roboți are numeroase utilizări, de la unele aplicații 
„casnice”, cum ar fi roboții de informare sau roboții de logistică, până la roboții 
industriali care ajută operatorii să automatizeze sarcini precum deplasarea pieselor 
grele sau alimentarea mașinilor. 

 
 
 

 
Figura 14: Matrice AGV într-o fabrică conectată 

 
6.6.4. Standarde 

De-a lungul anilor și pe măsură ce tehnologia a evoluat, standardele de siguranță 
au fost actualizate la fiecare câțiva ani, împreună cu definiția și ceea ce este inclus 
într-o aplicație de robot colaborativ. Cel mai recent este ISO/TS 15066:2016 și 
specifică cerințele de siguranță atât pentru roboții industriali, cât și pentru coboți, 
precum și mediul de lucru în care aceștia sunt meniți să funcționeze. De asemenea, 
definește ce include o aplicație robotică „colaborativă”: robotul, efectorul final, care 
este montat pe brațul robotului sau pe manipulator și piesa de lucru. 

 
6.6.5. Aplicații ale cobotului 

O aplicație foarte răspândită a coboților este cea a vehiculelor ghidate automat 
(AGV). Acest tip de cobot este proiectat pentru transportul de provizii într-o fabrică 
sau o clădire. De obicei, aceștia sunt conectați la o rețea internă și au fabrica/clădirea 
cartografiată în memoria lor. Operatorul solicită livrarea unei anumite piese, iar un 
AGV disponibil i-o aduce din depozit. 

 
O altă aplicație foarte utilă este asistență pentru operatori la ridicarea și 
manipularea structurilor sau echipamentelor grele. Acestea sunt utilizate în 
principal în industria auto, unde brațul robotic este ghidat de către operator către 
poziția specifică de montare. După ce operatorul eliberează brațul, acesta se 
deplasează înapoi în poziția sa de bază și așteaptă o altă operație. 
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Evident, există deja roboți „hibrizi”, care pot trece de la viteza robotului industrial la 
viteza colaborativă în momentul în care un operator uman intră în zona sa de lucru. 
Acest lucru oferă o flexibilitate ridicată și siguranță colaborativă. 

 
 

 
Figura 15: Imagine reprezentând un braț Cobot de uz general 

 
6.6.6. DRONE 

În ultimii ani, vehiculele aeriene fără pilot (UAV) au devenit esențiale pentru funcțiile 
diverselor întreprinderi și organizații guvernamentale și au reușit să pătrundă în 
domenii în care anumite industrii erau fie inactive, fie rămase în urmă. De la livrări 
rapide la ore de vârf la scanarea unei baze militare inaccesibile, funcțiile dronelor se 
dovedesc a fi extrem de benefice în locuri unde omul nu poate ajunge sau nu este 
capabil să execute lucrări într-un mod prompt și eficient. 

 
 
 
 

 
Figura 16: Dronă cu destinație civilă 

 
Indiferent dacă aceste aeronave fără pilot la bord sunt controlate de la distanță sau 
sunt accesate printr-o aplicație pentru telefoane inteligente, acestea au capacitatea 
de a ajunge în zonele cele mai îndepărtate, fără a fi nevoie de prea multă forță de 
muncă și necesită cel mai puțin efort, timp 
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și energie. Acesta este unul dintre cele mai mari motive pentru care sunt adoptate 
la nivel mondial, în special în aceste patru sectoare: militar, comercial, personal și 
tehnologia viitorului. Dronele există de mai bine două decenii, dar bazele lor datează 
din Primul Război Mondial, când atât SUA, cât și Franța au lucrat la dezvoltarea de 
avioane automatizate, fără pilot. Dar ultimii ani au fost semnificativi în ceea ce 
privește adoptarea dronelor, extinderea utilizării în toate sectoarele și 
conștientizarea la nivel mondial. 
Acestea includ multiple funcții utile, cum ar fi fotografierea aeriană pentru jurnalism 

și film, transport și livrare expresă, colectarea de informații sau furnizarea de 
elemente esențiale pentru gestionarea dezastrelor, drone cu senzor termic pentru 
operațiunile de căutare și salvare, cartografierea geografică a terenurilor și locațiilor 
inaccesibile, monitorizarea de precizie a culturilor, aplicarea legii și supravegherea 
controlului la frontieră și urmărirea furtunilor și prognozarea uraganelor și 
tornadelor. 
Utilizarea militară a dronelor a devenit principala utilizare în lumea de astăzi. 
Utilizate drept capcane pentru ținte, pentru misiuni de luptă, cercetare și dezvoltare 
și pentru supraveghere, dronele au făcut parte integrantă din forțele militare din 
întreaga lume. Din păcate, acestea și-au dovedit capacitățile foarte bune în viața 
reală, în recentul conflict militar din Ucraina, unde atât atacatorii, cât și ceai care se 
apărau care au folosit aceste tehnologii fie pentru spionaj și supraveghere, fie 
pentru acțiuni ofensive reale pentru ținte foarte specifice, cu precizie și eficiență 
excepționale. 
Utilizarea comercială a dronelor se bucură de un avânt constant și a devenit subiect 
de discuție, deoarece mai multe industrii lucrează cu drone ca parte a bazei lor 
obișnuite pentru funcționalitatea de gestionare. 
Tehnologia dronelor este în continuă evoluție, astfel încât tehnologia viitoare a 
dronelor este în prezent în curs de dezvoltare inovatoare. 

 

 
Figura 17: Dronă utilizată de Amazon pentru expedieri pe distanțe scurte 

 
Există încă numeroase obstacole de depășit, în special probleme legate de siguranță 
și confidențialitate, dar un lucru este sigur: dronele vor deveni mai frecvente în 
viitorul  



MODUL 6 Digitalizare 

172 

 

 

cuantificabil. În următorii câțiva ani, tehnologia dronelor va deveni mai bună din 
toate punctele de vedere, oferind drone mai sigure și mai bine controlate de mașini, 
pe măsură ce vor dobândi capacități pe care nici măcar nu ni le putem imagina 
astăzi. 

Referință:  www.businessinsider.com/drone-technology-uses-applications 

Referință: https://airdronecraze.com/drone-tech/ 

 

Activitate de cunoaștere 3: 

Ce argumente pro și contra vedeți pentru utilizarea acestor tipuri de hardware 

Pro 1: Contra 1: 

Pro 2: Contra 2: 

Pro 3: Contra 3: 

 
6.7. Internetul obiectelor - IoT 
Internetul obiectelor, sau IoT, este un sistem de dispozitive de calcul interconectate, 
mașini mecanice și digitale, obiecte, animale sau persoane, care sunt prevăzute cu 
identificatori unici (UID) și capacitatea de a transfera date prin intermediul unei 
rețele fără a necesita interacțiune între oameni sau calculatoare. Un obiect din 
internetul obiectelor poate fi o persoană cu un implant de monitorizare cardiacă, un 
animal de fermă cu un transponder biocip, un automobil care are senzori încorporați 
pentru a alerta șoferul atunci când presiunea în pneuri este scăzută sau orice alt 
obiect natural sau creat de om căruia i se poate atribui o adresă de protocol de 
internet (IP) și care este capabil să transfere date printr-o rețea. 
Un ecosistem IoT constă în dispozitive conectate la internet care utilizează sisteme 
încorporate, cum ar fi procesoare, senzori și hardware de comunicare, pentru a 
colecta, trimite și acționa asupra datelor pe care le obțin din mediul lor. Dispozitivele 
IoT partajează datele colectate de senzori prin conectarea la un gateway IoT sau la 
alt dispozitiv periferic, unde datele sunt trimise către cloud pentru a fi analizate sau 
analizate local. Uneori,  
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aceste dispozitive comunică cu alte dispozitive conexe și acționează pe baza 
informațiilor pe care le primesc unele de la altele. Dispozitivele își desfășoară cea 
mai mare parte a activității fără intervenție umană, deși oamenii pot interacționa cu 
ele, de exemplu, pentru a le configura, pentru a le da instrucțiuni sau pentru a accesa 
datele. 

 
Internetul obiectelor ajută oamenii să trăiască și să lucreze mai inteligent și mai 
eficient. Pe lângă faptul că oferă dispozitive inteligente pentru automatizarea 
locuințelor, IoT este esențial pentru o activitate economică. IoT oferă 
întreprinderilor o privire în timp real asupra modului în care funcționează cu 
adevărat sistemele lor, oferind informații despre orice, de la performanța utilajelor 
până la operațiunile în lanțul de aprovizionare și logistică. IoT permite companiilor 
să automatizeze procesele și să reducă costurile cu forța de muncă. De asemenea, 
reduce risipa și îmbunătățește prestarea serviciilor, făcând mai puțin costisitoare 
fabricarea și livrarea de bunuri și oferind transparență în ceea ce privește tranzacțiile 
cu clienții. 

 
Pe lângă numeroasele sale beneficii în diverse aplicații, de la viața de zi cu zi la 
procesele de producție ale întreprinderilor sau la gestionarea inteligentă a orașelor, 
IoT prezintă  și dezavantaje și ridică o mare problemă de securitate și 
confidențialitate. Internetul obiectelor conectează miliarde de dispozitive la internet 
și implică utilizarea a miliarde de puncte de date, toate acestea trebuind să fie 
securizate. Din cauza suprafeței sale de atac extinse, securitatea IoT și 
confidențialitatea IoT reprezintă preocupări majore. Deoarece dispozitivele IoT sunt 
strâns conectate între ele, tot ce trebuie să facă un hacker este să exploateze o 
vulnerabilitate pentru a manipula toate datele, făcându-le inutilizabile. În plus, 
dispozitivele conectate solicită adesea utilizatorilor să introducă informații cu 
caracter personal, inclusiv nume, vârste, adrese, numere de telefon și chiar conturi 
de rețelele de socializare; informații care sunt de neprețuit pentru hackeri. Hackerii 
nu sunt singura amenințare la adresa internetului obiectelor; confidențialitatea 
constituie o altă preocupare majoră pentru utilizatorii IoT. De exemplu, companiile 
care produc și distribuie dispozitive IoT pentru consumatori ar putea utiliza aceste 
dispozitive pentru a obține și a vinde datele cu caracter personale ale utilizatorilor. 
Dincolo de scurgerile de date cu caracter personal, IoT prezintă și un risc pentru 
infrastructura esențială, inclusiv energie electrică, transport și servicii financiare. 

 
6.7.1. Internetul industrial al obiectelor (IIoT) 

Internetul industrial al obiectelor (IIoT), Fabrica Inteligentă, a patra revoluție 
industrială sau industria 4.0 sunt toate denumiri date utilizării tehnologiei IoT într-
un mediu de afaceri. Conceptul este același ca și pentru dispozitivele IoT de consum 
din locuință, dar în acest caz scopul este acela de a utiliza o combinație de senzori, 
rețele wireless (fără fir), volume mari de data, inteligență artificială și analiză pentru 
cuantificarea și optimizarea proceselor industriale. 
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1. Furnizor de infrastructură IoT 

 

 

Furnizori de centre de date, 

servicii Cloud și telecomunicații 

 
2. Furnizor de platformă IoT 

Furnizori de soluții de platformă 

care utilizează aplicații și 

implementează software 

3. Dezvoltator de software și 

aplicații 

Dezvoltatori și furnizori de 

soluții software 

 
4. Furnizor de echipamente și 

servicii 

 
Furnizor de inginerie mecanică 

OEM și alte servicii hardware și 

produse 

 

5. Operator din fabrică 

 

Client final cu utilaje și utilizarea 

soluțiilor IoT prin intermediul 

platformei 

 
Unitate de producție 

Figura 18: Stratificare IoT conectate din fabrică 

 
Unul dintre pilonii Industriei 4.0 este utilizarea extinsă a internetului nu numai ca un 
canal ieftin pentru a conecta utilaje, dispozitive, senzori și oameni, ci și ca o 
modalitate de a crea noi funcții și caracteristici ale produselor legate de capacitatea 
de a utiliza internetul ca sursă de informații. În acest sens, diagnosticul avansat și 
întreținerea predictivă bazată pe colectarea de date din volume mari de date de la 
senzori din mai multe locații și fabrici vor reduce în mod semnificativ costurile de 
mentenanță și întreținere, vor crește disponibilitatea activelor și vor crea noi modele 
de afaceri bazate pe utilizare. 
6.7.2. Utilizarea în scopuri rezidențiale a IoT 

Odată cu creșterea tehnologiei accesibile care poate ajunge în casele tuturor, 
internetul obiectelor devine o modalitate de digitalizare a locuințelor. Folosind 
platforme precum Google Home, Aqara Home, Xiaomi Home, oricine poate avea la 
îndemână automatizarea la domiciliu, cum ar fi udarea programabilă a grădinii, 
storuri automate pentru ferestre care se lasă odată cu intensificarea luminii solare, 
senzorii de mișcare etc. 

 

Figura 19: Exemplu Google Cloud – locuință inteligentă 



Digitalizare MODUL 6 

175 

 

 

 

Activitate de cunoaștere 4: 

Aveți tehnologie IoT la locul de muncă? Compania este deschisă pentru 
utilizarea unei astfel de tehnologiei? Locuința dumneavoastră este „conectată” 
? Cum ați utiliza această tehnologie la locul de muncă sau acasă? 

Răspuns 1: 

Răspuns 2: 

Răspuns 3: 

Răspuns 4: 

6.8. Blockchain / lanț de blocuri 

Un blockchain/lanț de blocuri este o listă în creștere de înregistrări, numite blocuri, 
care sunt legate între ele cu ajutorul criptografiei. De asemenea, este descris ca fiind 
un „sistem de stocare de date imuabil, peer-to-peer, de încredere și complet 
descentralizată”, care este răspândit într-o rețea de participanți, adesea numiți 
noduri. Fiecare bloc conține un hash criptografic al blocului anterior, o marcă 
temporală și date despre tranzacții (reprezentate în general sub forma unui arbore 
Merkle). Marca temporală dovedește că datele privind tranzacțiile existau atunci în 
momentul în care blocul a fost publicat pentru a intra în hash-ul său. Deoarece 
fiecare bloc conține informații despre blocul anterior, acestea formează un lanț, 
fiecare bloc suplimentar consolidându-le pe cele din fața sa. Prin urmare, lanțurile 
de blocuri sunt rezistente la modificarea datelor lor, deoarece, odată înregistrate, 
datele dintr-un anumit bloc nu pot fi modificate retroactiv fără a modifica toate 
blocurile ulterioare. 
Lanțurile de blocuri sunt, de obicei, gestionate de o rețea peer-to-peer pentru a fi 
utilizate ca registru public distribuit, unde nodurile aderă colectiv la un protocol 
pentru a comunica și a valida noile blocuri. Deși înregistrările blockchain nu sunt 
inalterabile, deoarece sunt posibile bifurcații, blockchain-urile pot fi considerate 
sigure prin proiectare și exemplifică un sistem de calcul distribuit cu o toleranță 
ridicată la defectul bizantin. 

 
Blockchain-ul a fost inventat de o persoană (sau un grup de persoane) folosind numele 
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Satoshi Nakamoto în 2008 pentru a servi drept registru public de tranzacții al 
criptomonedei bitcoin. Identitatea lui Satoshi Nakamoto rămâne necunoscută până 
în prezent. Invenția blockchain-ului pentru bitcoin a făcut din aceasta prima monedă 
digitală care a rezolvat problema cheltuielilor duble fără a fi nevoie de o autoritate 
de încredere sau de un server central. Crearea bitcoin-ului a inspirat alte aplicații și 
blockchain-uri care pot fi citite de public și sunt utilizate pe scară largă de 
criptomonede. Blockchain este considerat un tip de șină de plată. Au fost propuse 
blockchain-uri private pentru utilizare în afaceri, dar Computerworld a numit 
comercializarea unor astfel de blockchain-uri personalizate fără un model de 
securitate adecvat „ulei de șarpe”. Cu toate acestea, alții au susținut că blockchain-
urile cu permisiune, dacă sunt proiectate cu atenție, pot fi mai descentralizate și, 
prin urmare, mai sigure în practică decât cele fără permisiune. 

 
 

 
Figura 20: Structura blockchain-ului 

 
6.8.1. Utilizare generală 

Tehnologia blockchain are un potențial uriaș de a transforma modelele de afaceri 
pe termen lung. Tehnologia blockchain este o tehnologie „fundamentală” - cu 
potențialul de a crea noi baze pentru sistemele economice și sociale globale - mai 
degrabă decât o tehnologie disruptivă, care „atacă modelele de afaceri tradiționale 
cu un cost mai mic al soluției”. Chiar și așa, există mai multe produse care s-au 
„maturizat” din faza de concept până la sfârșitul anului 2016. Utilizarea tehnologiei 
blockchain promite să aducă îmbunătățiri semnificative în lanțurile de aprovizionare 
globale, în tranzacțiile financiare, registrele de active și rețelele sociale 
descentralizate. 
Există, de asemenea, observatori care rămân sceptici. Steve Wilson de la 
Constellation Research consideră că tehnologia a fost exagerată de așteptări 
nerealiste. Pentru a atenua riscurile, companiile sunt reticente să plaseze tehnologia 
blockchain în centrul structurii lor de afaceri. 
Blockchain-urile pot ajuta companiile să utilizeze noi modalități de procesare a 
tranzacțiilor digitale. Printre exemple  se numără sistemele de plată și monedele 
digitale, care facilitează 
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crowd-funding (multifinanțarea) (vânzarea unui activ unui număr mare de 
persoane) sau implementarea unor piețe predictive - piețe în care tranzacțiile se 
bazează pe evenimente viitoare - și a instrumentelor de guvernanță, de exemplu 
consiliere, administrare care rulează pe blockchain. 

 
În cadrul unui contract sau al unei tranzacții, tehnologia blockchain elimină 
necesitatea de a avea un prestator de servicii de încredere - adică o entitate care să 
verifice identitatea și acțiunile părților - și se preconizează că acest lucru ar duce la 
reducerea capitalului blocat în litigii. Blockchain-urile au potențialul de a reduce 
riscul sistemic și frauda financiară prin automatizarea proceselor consumatoare de 
timp și a resurselor umane, cum ar fi cele implicate în demararea unei afaceri. În 
teorie, ar fi posibilă automatizarea unor procese precum colectarea impozitelor, 
transferul de proprietate și gestionarea riscurilor. 
Fiind un registru distribuit, blockchain-ul reduce costurile implicate în verificarea 
tranzacțiilor și elimină necesitatea unui „terț de încredere”, cum ar fi băncile, pentru 
a finaliza tranzacțiile. Deși inițial a oferit soluții financiare, tehnologia blockchain se 
extinde în alte domenii și activități, cum ar fi aplicațiile descentralizate și organizațiile 
colaborative care elimină intermediarii. 
Tehnologia blockchain poate fi utilizată pentru a crea un registru permanent, public 
și transparent pentru a stoca date privind diverse vânzări, a stoca proprietatea 
intelectuală prin înregistrarea drepturilor de autor, pentru a urmări utilizarea 
conținutului digital și pentru a efectua plăți către autorii acestui conținut digital. 
Printre exemple se numără sisteme în care utilizatorii de WiFi plătesc pentru 
serviciul furnizat sau muzicieni care primesc automat microplăți de fiecare dată când 
un cântec de-al lor este ascultat. În anul 2017, IBM a încheiat un parteneriat cu 
ASCAP și PRS pentru muzică pentru a crea un sistem de distribuție a muzicii bazat 
pe blockchain. Kodak a anunțat în 2018 că intenționează să lanseze o criptomonedă 
digitală (Kod- akCoin ICO) pentru a înregistra drepturile de autor ale fotografilor. 
Tehnologia blockchain permite, de asemenea, noi modele de afaceri în industria 
asigurărilor, care nu erau posibile inițial, cum ar fi sistemele de asigurare peer-to-
peer, asigurarea parametrică (asigurare cu sumă fixă stabilită anterior) și micro-
asigurarea (pentru plăți mici). Se preconizează că sistemele de economie 
colaborativă și internetul obiectelor vor beneficia, de asemenea, de tehnologia 
blockchain, deoarece sunt descentralizate și implică colaborarea între utilizatori. 
Blockchain-urile poate fi utilizate și pentru a securiza sistemele electronice de vot 
pentru a elimina riscul ca serverele care stochează voturile să fie piratate. 
Blockchain-urile sunt utilizate și pentru gestionarea dosarelor medicale din spitale, 
ceea ce crește interoperabilitatea, precum și pentru stocarea datelor, publicarea 
textelor și identificarea originii artei digitale. Blockchain-urile ajută utilizatorii să își 
exercite dreptul de proprietate asupra activelor unui joc pe calculator (active 
digitale), un exemplu în acest sens fiind Cryptokitties. 
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6.8.2. Exemple de aplicații: 
 

• DAO („Decentralized Autonomous Organization - Organizația Autonomă 
Descentralizată”) - un fond de investiții descentralizat peer-to-peer în scopul 
finanțării altor afaceri sau ONG-uri. Spre deosebire de alte fonduri de investiții 
existente, DAO nu aparținea unui anumit stat și nu avea un consiliu de 
administrație. Investitorii DAO au primit jetoane de vot, iar investițiile fondului 
au fost decise prin vot. 

• Tranzacții în criptomonede puternice între vehicule - stimularea participanților 
la trafic prin intermediul schimbului de jetoane 

• Steemit - un blog / site de rețele sociale și o criptomonedă 

• Hyperledger - un efort de colaborare al Linux Foundation pentru a sprijini 
blockchain-urile pe bază de registre distribuite. Printre proiectele notabile din 
cadrul acestei inițiative se numără Hyperledger Burrow (de la Monax) și 
Hyperledger Fabric (de la IBM) 

• Counterparty - o platformă financiară open-source pentru crearea de aplicații 
financiare peer-to-peer pe blockchain-ul bitcoin. 

• Cvorum - un blockchain privat al JPMorgan Chase cu stocare privată, utilizat 
pentru contracte inteligente 

• Bitnation - o țară/națiune voluntară descentralizată, fără frontiere, care 
stabilește un set de contracte și legi, pe baza unor contracte inteligente de tip 
Ethereum 

• Tezos - un sistem de vot descentralizat. 

6.9. Token (jeton) nefungibil (NFT) 

 
În timp ce blockchain-urile există de câțiva ani și sunt utilizate în principal pentru 
înregistrarea tranzacțiilor cu criptomonede, un tip nou și destul de interesant de 
active digitale a început să câștige teren în domeniul utilizării tehnologiei blockchain. 
În mod obișnuit, deținerea unui NFT este asociată cu o licență de utilizare a activului 
digital, dar nu îi conferă neapărat cumpărătorului un drept de autor. Unii acordă o 
licență pentru uz personal, în timp ce alte licențe permit și utilizarea comercială a 
activului respectiv. 
Unele dintre fișierele asociate obișnuite sunt: arta digitală, jocuri, muzică, filme. În 
prezent, cele mai populare sunt artele digitale și activele din jocuri. NFT încep să 
devină o dovadă a confirmărilor pentru activele deținute în metavers, pentru care 
trebuie să se utilizeze cripto-token-uri ca formă de plată. 

 
Un exemplu recent este cel al unei trupe românești de muzică populară underground foarte 
cunoscute,  
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care a decis să lanseze, utilizând rețeaua blockchain ELRON, o colecție de 10.000 NFT 
pentru a încânta și a atrage fanii atât ai tehnologiei criptografice, cât și ai muzicii. 

 
În concluzie, în timp ce unii dintre noi se gândesc că procesul de digitalizare ar trebui 
să găsească modalități de a ne inova sarcinile de zi cu zi sau mijloacele de recreere, 
alții se concentrează pe inovarea proceselor de digitalizare, ceea ce ar putea ajunge 
să-i schimbe complet sensul. 

 

Activitate de cunoaștere 5: 

Să recunoaștem! Ce criptomonede sau NFT-uri dețineți? La ce v-ați gândit 
inițial când ați decis să vă implicați în acest domeniu la modă, cu risc și 
volatilitate ridicate? 

Monede: 

Motive: 

Beneficii / Riscuri: 

 
6.10 Inteligența artificială 

Chiar înainte ca tehnologia să ajungă unde este astăzi și dincolo de ea, au existat 
scriitori de science fiction care, cu zeci de ani în urmă, își imaginau unde ar putea 
ajunge viitorul. 

 
Cinematografia a fost cel mai important canal care a redat în imagini ceea ce 
vizionari timpurii precum Isaac Asimov, Jules Verne, George Orwell și mulți alții își 
imaginaseră în povestirile lor. 

 
Unul dintre cele mai cunoscute filme care au portretizat subiectul și mai specific al 
inteligenței artificiale sunt titluri precum: 

• - Bicentennial Man (1999) 
• - Artificial intelligence (2001) 
• - Her (2013) 
• - Ex Machina (2014) 
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Mergând mai departe în timp, mari jucători precum IBM au investit sume 
importante de bani și timp pentru a dezvolta ceva ce are potențialul de a schimba 
viitorul omenirii. Având acces la toate resursele hardware și software ale unui gigant 
precum IBM, inginerii au dezvoltat o entitate care urma să învețe și să fie capabilă 
să concureze în cele mai dificile competiții ale creierului uman. (jocul de televiziune 
Jeopardy (Știi și câștigi!) în SUA). Folosind cele 200 de milioane de pagini de conținut 
structurat, a reușit să învingă cu inteligența sa campionii mondiali la cunoștințe 
generale. 

 
Mai târziu, acest tip de entități de învățare automată ar putea reprezenta soluțiile pe 
care oamenii le caută în domenii precum medicina sau practica dreptului (nu 
exclusiv) pentru a obține opinii obiective de la așa-numiții experți în inteligență 
artificială în probleme precum diagnosticarea, verificări încrucișate în studii 
complicate atunci când se decid sentințele. 

 
La nivel personal, putem fi cu toții de acord că un asistent personal precum Siri / 
Google poate fi foarte util atunci când ne organizăm viața în chestiuni banale 
precum lista de cumpărături, cinematograful preferat sau rezervarea unei mese la 
restaurant. Aceste aplicații de inteligență artificială care au ajuns la mase mari de 
oameni devin din ce în ce mai accesibile, mai ieftine și mai inteligente pe zi ce trece 
și, chiar și nouă ne place sau nu, vor deveni o parte din viața noastră de zi cu zi, dacă 
nu au făcut-o deja. 

 

Activitate de cunoaștere 6: 

Ce probleme etice / morale / de confidențialitate puteți identifica în tehnologiile 
care utilizează inteligența artificială? 

Răspuns: 

Ce beneficii puteți obține din unele dintre cele mai cotidiene exemple? 
Anunțuri personalizate, Google Timeline Analytics etc. 

Răspuns: 
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Concluzii 
 

Sintetizând cele de mai sus, digitalizarea este o necesitate. Nu se poate reuși în viață 
așa cum este ea structurată astăzi în societatea modernă fără a accepta cel puțin 
parțial lumea digitală din interior. 

 
Fie că vorbim despre elemente de software care ne fac viața mai ușoară, cum ar fi e-
mailul, serviciile cloud sau software-ul pentru întâlniri online sau despre dispozitive 
extrem de tehnice care pot ajuta munca persoanelor cu înaltă calificare, digitalizarea 
reprezintă o cheie pentru a înțelege mai bine modul în care putem utiliza cea mai 
prețioasă resursă de care dispunem - timpul nostru - cel mai rapid, cel mai ușor și 
cel mai eficient, cu ajutorul tehnologiei. 
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1. Cele mai bune practici: Automatizarea marketingului 
 

Cum să gestionați proactiv procesul de marketing și comunicare cu partenerii și 
prospecții (clienți potențiali) într-o afacere mică, ceea ce duce la creșterea 
vânzărilor. 

 

O provocare cu care se confruntă majoritatea companiilor mici este modul de a 
capta, procesa și utiliza datele prospecților și ale clienților pentru a stimula vânzările 
și profitabilitatea. Deseori, întreprinderile mici nu dispun de personalul necesar 
pentru a răspunde în timp util la întrebările privind vânzările și pentru a desfășura 
campanii promoționale. 
În câteva săptămâni de la introducerea unui sistem de gestionare a relațiilor cu 
clienții, procesele de vânzări și de asistență pentru servicii au fost transformate, ceea 
ce a dus la creșterea vânzărilor, a profitabilității și a serviciilor pentru clienți. 

 

Exponential Training & Assessment avea nevoie să eficientizeze procesul de deservire a 
clienților, de la marketing, la întrebări și la vânzări, până la asistență și servicii post-achiziție. 
Soluția a constat în reproiectarea întregului sistem de comunicare internă și cu clienții. 
Soluția de serie selectată a fost un produs de automatizare a gestionării relațiilor cu clienții 
și a marketingului, bazat pe abonament, în cloud, numit KEAP. Pentru a maximiza beneficiile 
aduse de inovarea procesului de comunicare al companiei, a fost cartografiat „parcursul 
clientului”  de la început până la sfârșit. Hărțile de proces ulterioare au permis 
automatizarea solicitărilor de vânzări direct de pe site-ul web al companiei într-o pâlnie de 
vânzări și clienți și o bază de date a clienților. Utilizînd etichete, câmpuri și coduri de date, 
KEAP poate răspunde automat potențialilor clienți cu mesaje și scrisori personalizate. KEAP 
maximizează eficiența, permițând oamenilor să se concentreze pe sarcini mai importante 
(de ex., construirea de relații cu clienții). Funcțiile de raportare permit conducerii să 
monitorizeze ratele de conversie a vânzărilor și să creeze noi campanii de marketing 
personalizate. 

 

Introducerea marketingului digital și renunțarea la marketingul tradițional bazat pe 
hârtie în anul 2016 au presupus ca Exponential Training să își reproiecteze strategia 
de marketing și promovare. Odată configurată cu campanii și secvențe de răspuns 
automatizate, compania a reușit să răspundă 24 de ore din 24 la solicitările de 
vânzări și să gestioneze procesul de comunicare. 

ANEXE  

Identificați o problemă 
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Acordarea de timp pentru a cerceta și selecta soluția digitală potrivită poate duce la 
inovarea cu succes a unui proces și a sistemelor companiei. Cheia este să vă acordați 
timp pentru a defini în mod clar nevoile ÎNAINTE de a căuta o soluție. La fel ca în 
cazul oricărei inițiative majore de schimbare, merită, de asemenea, să vă acordați 
timp pentru a planifica și a gestiona implementarea schimbării - proiectele de 
îmbunătățire bazate pe tehnologie eșuează adesea nu din cauza tehnologiei, ci din 
cauza faptului că oamenii se simt înlocuiți și nu știu cum să utilizeze tehnologia. 

 

KEAP - https://keap.com 
„Keap vă organizează informațiile despre clienți și activitatea zilnică într-un singur loc, 
eliberându-vă de sarcinile repetitive.” 

 
 

2. Cele mai bune practici: Lucrul în echipă și performanța 
 

Modul de comparare, evaluare și îmbunătățire a performanței echipelor la locul de 
muncă, având ca rezultat îmbunătățirea comunicării și a rezultatelor. 

 

În timp ce evaluarea la 360 de grade nu reprezintă o noutate, tehnologia permite 
utilizarea acesteia într-un mod mai creativ și în mai multe sectoare, organizații, 
echipe mari, precum și locații și țări multiple. 
TeamMate 360 a fost dezvoltat de o organizație din Grecia și a fost ulterior tradus 
pentru a fi utilizat în mai multe limbi. Acest lucru a permis elaborarea unei serii de 
rapoarte naționale de referință care analizează competențele managerilor din șase 
țări diferite. 

 

Best Cybernetics a dezvoltat un instrument de evaluare online numit TeamMate 360. 
Instrumentul permite companiilor să creeze și să deruleze evaluări detaliate ale 
competențelor managerilor. Odată ce numele și datele de contact ale managerilor 
sunt introduse, împreună cu detaliile persoanelor care le vor evalua (de exemplu, 
membri ai echipei, manager, colegi), sistemul trimite automat e-mailuri și 
gestionează procesul de evaluare 
Sistemul generează, de asemenea, un raport de evaluare TeamMate 360 pentru 
fiecare manager, care combină o reprezentare vizuală, statistică și textuală a 
rezultatelor evaluării managerului. Raportul oferă feedback cu privire la rezultatele 

Lecții învățate / Concluzie 
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autoevaluării managerului și feedback-ul agregat de la respondenții care au evaluat 
managerul. 
Totodată, instrumentul permite analiza sistematică a datelor odată agregate, 
oferind un set de indicatori de referință atât pentru nivelul competențelor „de bază”, 
cât și pentru cel al competențelor „specifice”. Datele pot fi analizate la nivel de 
întreprindere, sector și la alte niveluri și pot fi utilizate pentru a îmbunătăți 
performanțele și rapoartele de referință. 

 

Creșterea numărului de persoane care lucrează la distanță, în special în timpul 
pandemiei de coronavirus și al carantinei, necesită ca managerii să dezvolte noi 
abilități și abordări în gestionarea echipelor la distanță și a membrilor acestora. 
TeamMate 360 oferă atât managerilor ierarhici, cât și echipelor pe care le 
gestionează, un set de date care le permite să-și planifice și să-și îmbunătățească 
performanța personală și a echipei 

 

Instrumentul TeamMate 360 oferă informații valoroase despre abilitățile și 
competențele managerilor. Este cel mai bine utilizat împreună cu un facilitator 
instruit. Facilitatorul este în măsură să îl ajute pe manager să reflecteze asupra 
raportului de evaluare și să pregătească un plan de acțiune practic pentru a-și 
îmbunătăți performanța. La fel ca în cazul majorității instrumentelor și proceselor 
digitale, valoarea deplină necesită în continuare implicarea și aprecierea oamenilor. 

 

Proiectul Erasmus+ numit TeamMate360 (2018). 

 
3. Cele mai bune practici: Este inovarea cu adevărat costisitoare? 

 

Inovarea este, de obicei, o activitate riscantă (pentru că nu înseamnă un succes 
absolut) și un proces/o activitate costisitoare. 

 

Mulți oameni cred că inovarea poate fi doar ceva foarte-foarte nou, care este și 
teribil de costisitor. Echipa de conducere a unei companii ia, de obicei, decizii cu 
privire la inovare, care influențează întreaga companie sau o parte a acesteia, fără a 
implica alți angajați. Povestea prezintă un caz în care un angajat a reușit să rezolve 
o problemă recurentă mult mai ieftin și mai ușor decât conducerea. 

Impact 
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O problemă recurentă pentru o mare companie producătoare de săpun era aceea 
că, din mai multe cauze, cutiile expediate erau goale. Acest lucru însemna pierderi 
uriașe pentru companie, care își dorea să rezolve această problemă, astfel încât 
echipa de conducere a organizat întâlniri interne pentru a face un brainstorming cu 
privire la cea mai bună soluție. În cele din urmă, au decis să efectueze o inovare de 
proces și să instaleze un instrument în linia de asamblare (înainte ca cutiile să ajungă 
la camioane) care să cântărească greutatea cutiilor și, dacă aceasta nu atinge limita, 
să emită un semnal, iar persoana care lucrează pe linie să poată scoate cutia 
respectivă de pe linia de asamblare. Această soluție a fost foarte, foarte costisitoare, 
zeci de mii de euro, și avea o „bubă”. Când detecta că greutatea unei cutii era 
inadecvată și semnala acest lucru personalului, semnalul era foarte enervant pentru 
cei care lucrau acolo, pentru că era foarte tare. Pentru a evita semnalele enervante 
și neplăcute, un angajat a găsit o soluție alternativă: a pus un ventilator lângă linia 
de asamblare (în fața instrumentului de măsurare). Ventilatorul sufla cutiile goale 
de pe linia de asamblare, împiedicând încărcarea cutiilor goale în camioane. 

 

Instalarea unui echipament nou a dus la un progres imediat în ceea ce privește 
infrastructura liniei de asamblare. Modificarea a necesitat introducerea unei faze de 
lucru diferite în procesul de producție, care a constat în prezentarea generală finală 
a produselor. Acest lucru a dus la eliminarea eficientă a produselor goale și a celor 
ambalate necorespunzător. 

 

Pentru a rezolva o problemă, nu trebuie să gândim întotdeauna idei mărețe, care să 
salveze lumea, de multe ori cea mai bună soluție este mult mai simplă și mai ieftină 
decât credem. Adesea, merită să implicăm angajații care au legătură directă cu 
problema în găsirea unei soluții la problemă, deoarece aceștia de obicei cunosc 
foarte bine problema și au o soluție pentru aceasta. 

 

Experiența a fost împărtășită de un manager în cadrul unei activități de predare și 
formare pentru un furnizor din industria auto. 

 
4. Cele mai bune practici: 70-20-10 

 

Modelul 70–20–10 este adesea utilizat. Acesta a fost folosit de unii dintre cei mai mari 
giganți corporativi, dar puteți replica acest raport în propria organizație? 

Descriere 
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Multe organizații au adoptat modelul 70:20:10 pentru a stimula inovarea. Acest 
model sugerează că ar trebui să vă investiți atenția și capitalul în următoarele 
moduri: 70% pe inițiative de bază, 20% pe proiecte adiacente, 10% pe proiecte 
transformaționale. 

 

Modelul își are originea în teoria învățării. Acest model este atât de popular încât Google își 
bazează investițiile în inovare pe el. De asemenea, alte companii care au utilizat cu succes 
această metodă sunt Apple și L&D. 
Conform modelului de inovare 70:20:10, organizația dumneavoastră ar trebui să 
investească aproximativ 70% din timpul și capitalul său în îmbunătățirea produselor 
existente. Acestea tind să necesite o investiție financiară mai mică și să se potrivească cu 
baza de clienți și procesele de lucru actuale. 
Trebuie să investiți aproximativ 20% în proiecte adiacente, deoarece proiectele adiacente 
sunt similare cu afacerea dumneavoastră actuală, dar reprezintă totuși o piață nouă. 
Indiferent cât de succes are organizația, serviciul sau produsul dumneavoastră, în cele din 
urmă, va trebui să vă adaptați și să vă schimbați pentru a răspunde noilor nevoi ale pieței. 
Investițiile în proiecte adiacente vă permit să controlați și să preluați conducerea în acest 
proces. 
Proiectele transformative și de inovare pot fi riscante, motiv pentru care resursele cheltuite 
în acest scop sunt limitate la 10%. 

 

Un mare beneficiu al regulii 70–20–10 este că firmele au șansa de a deveni mai disciplinate 
în ceea ce privește operațiunile lor. Prejudecățile inerente îi împiedică pe lideri să 
investească în toate cele trei orizonturi. Datorită acestui model de alocare, ideile pe care 
este posibil să le fi uitat sau ignorat, pot să iasă acum la suprafață și se pot transforma în 
active. Gestionarea inovării ca portofoliu înseamnă că puteți gestiona echilibrul investițiilor 
în inițiativele companiei și puteți sprijini creșterea viitoare. Cu atât mai mult, inovarea devine 
mai previzibilă deoarece, atunci când aveți mai multe proiecte de luat în considerare, este 
mai ușor să faceți previziuni mai fiabile. 

 

Deși adesea este numită „regula inovării”, 70–20–10 nu este cu adevărat o regulă, 
este mai degrabă un punct de plecare. Trebuie să vă asumați responsabilitatea de a 
modifica raporturile în funcție de profilul și nevoile companiei dumneavoastră. Acest 
lucru se datorează faptului că succesul în domeniul inovării arată diferit pentru 
fiecare companie, iar structurile interne, precum și factorii externi pot influența 
echilibrul. 
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https://www.itonics-innovation.com/blog/702010-rule-of-innovation  
https://www.itonics-innovation.com/blog/how-to-innovate-and-scale 

 
5. Cele mai bune practici: Manualul de management al proiectului 

 

Echipele de toate tipurile de proiecte sunt alcătuir, de obicei, din mai multe persoane 
și subgrupuri. Cei implicați într-un proiect au nevoie de un punct de referință comun 
la care să se poată referi în caz de neînțelegeri, mementouri și coordonarea 
activităților/sarcinilor. 

 

Manualul de management al proiectului reprezintă coloana vertebrală a implementării 
eficiente și fără probleme a proiectului. Nu numai că acționează ca o „enciclopedie” pentru 
informații despre proiect în orice moment, ci acționează și ca un „agent de legătură” între 
participanți, permițând managerilor de proiect să acționeze ca ghizi care să îndrume echipa 
în direcția cea bună, în special în momente de criză. 

 

Un consorțiu național de proiecte format din organizații din sectoarele educației și formării 
profesionale, ospitalității și gestionării deșeurilor din Cipru a implementat un proiect de 
inovare cu durata de 2 ani privind sistemele de gestionare a deșeurilor în industria 
ospitalității. Elementul central al proiectului a fost un manual de gestionare a deșeurilor, 
pentru care fiecare partener a trebuit să prezinte un capitol care i-a fost încredințat pentru 
redactare. La sfârșitul primului an de implementare a proiectului, coordonatorul de proiect 
a cerut tuturor participanților să își prezinte capitolele. Cu toate acestea, personalul uneia 
dintre organizațiile partenere a trimis un e-mail de grup consorțiului, în care a spus că are 
alte obligații, exprimându-și dezacordul cu termenele stabilite și a solicitat ca depunerea lor 
să fie amânată cu cel puțin o lună. Coordonatorul de proiect a organizat o întâlnire online a 
consorțiului, în care a făcut referire la Manualul de management al proiectului pentru a 
explica faptul că orice întârzieri în depunerea capitolelor în acea etapă ar avea un efect de 
domino asupra altor activități și a bugetului. Coordonatorul de proiect și toți partenerii au 
lucrat la o soluție: alți parteneri vor prelua o parte din sarcină și vor finaliza activitatea, 
desigur, cu realocarea fondurilor pentru munca suplimentară care le-a fost atribuită. 

 

Manualul de management al proiectului reprezintă un instrument de o importanță vitală 
pentru eficiența 
punerii în aplicare a oricărui proiect. În acest caz, coordonatorul de proiect a folosit 
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Manualul pentru a reaminti și a explica partenerilor raționamentul din spatele 
termenelor, prevenind în același timp un viitor conflict între aceștia. Manualul de 
management al proiectului a inclus, de asemenea, informații despre bugetul 
proiectului, permițând astfel coordonatorului să realoce în mod transparent timpul 
și resursele financiare partenerilor, astfel încât activitatea să poată fi finalizată. 

 

Elaborarea unui Manual de management de proiect cuprinzător ar trebui să fie o prioritate 
a managerilor de proiect, chiar înainte ca proiectul să primească undă verde pentru a fi 
implementat, pentru a asigura transparența și claritatea sarcinilor, a bugetului, a rolurilor, 
a responsabilităților, a termenelor limită, a strategiei de gestionare a conflictelor și multe 
altele. 

 

Scurta povestire a fost împărtășită de coordonatorul de proiect amintit. 

 
6. Cele mai bune practici: Formarea în domeniul managementului de proiect 

 

Managementul de proiect necesită o planificare și gestionare meticuloasă a 
resurselor, precum și abilități care necesită adesea o pregătire adaptată, astfel 
încât să poată fi perfecționate. 

 

La prima vedere, managementul de proiect pare a fi o sarcină descurajantă din cauza multor 
aspecte diferite care necesită micro și macrogestionare. 
Din fericire, există numeroase organizații în toate țările UE care sunt specializate în 
furnizarea de formare în domeniul managementului de proiect. Această scurtă povestire 
evidențiază modul în care formarea poate ajuta persoanele care se află la prima experiență 
în domeniul managementului de proiect. 

 

O organizație de învățământ profesional din Cipru făcea pregătiri pentru prima dată să 
participe la un proiect Erasmus. O parte dintre aceste pregătiri a constat în formarea a doi 
membri ai personalului care urmau să fie implicați în proiect. Organizația de educație și 
formare profesională a beneficiat de un program național de dezvoltare a resurselor 
umane, astfel încât formarea a fost subvenționată cu 80% de Autoritatea pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane din Cipru (HRDA). Primii doi manageri de proiect au participat la un 
seminar online cu o durată de 16 ore, în cadrul căruia specialiștii au prezentat un curriculum 
specializat pe formarea atât a managerilor de proiect neexperimentați, cât și a celor cu 
experiență. Formarea a inclus introducerea conceptului de management de proiect și toate 
aspectele sale; conceptualizarea, planificarea, asigurarea calității, diseminarea, utilizarea 
instrumentelor, raportarea și revizuirea. 
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În timpul formării, toți cursanții din diferite zone de pe piața cipriotă au avut ocazia 
să facă schimb de opinii, sfaturi și experiențe prin intermediul unor exerciții practice 
de grup. La sfârșitul formării, cursanții au făcut schimb de date de contact, iar unii 
dintre ei au comunicat frecvent; au lucrat chiar și la un proiect împreună. 

 

Pregătirea și formarea personalului care urma să fie implicat în programul Erasmus 
a avut mai multe beneficii: a) cursanții au fost familiarizați cu conceptul de 
management de proiect și au fost învățați despre instrumentele de management de 
proiect și cele mai bune practici; b) au avut ocazia să se întâlnească și să învețe de la 
colegii lor; c) și-au extins rețeaua de contacte și au luat profitat de potențialul unor 
parteneriate viitoare în domeniul educației și formării profesionale (printre altele). 

 

Educația și formarea profesională continuă reprezintă cea mai eficientă modalitate 
de a crește competențele personalului, având ca rezultat, în cele din urmă, reușite 
în afaceri și noi inițiative de succes. Învățarea în cadrul seminariilor de formare 
profesională nu are loc doar prin furnizarea de programe de studii corespunzătoare, 
ci și în spațiul interpersonal, între cursanți, prin schimbul de opinii, experiențe și 
cunoștințe. 

 

Scurta povestire a fost împărtășită de către participanții menționați în povestire. 

7. Cele mai bune practici: Gândire creativă având clientul în centrul ei 
 

Peste tot în lume, carantina cauzată de pandemia de Covid a făcut ca multe 
întreprinderi mici să intre în criză. Unul dintre cele mai afectate sectoare a fost 
industria ospitalității și furnizorii acesteia. 
Multe întreprinderi - de la mici întreprinderi familiale la lanțuri mai mari - și-au închis 
porțile deoarece nu au putut supraviețui multe luni cu venituri mici sau fără venituri. 
Cu toate acestea, unele au reușit să găsească soluții creative și să se reinventeze, 
temporar sau pe termen lung. 

 

Acest caz nu este decât un exemplu al multitudinii de restaurante mici care au 
reacționat cu flexibilitate și rapiditate și cu convingerea că ar putea crea un mediu 
în care pot continua să își desfășoare activitatea și să răspundă nevoilor clienților 
lor, menținând în același timp regulile stricte și distanțarea socială impuse de 
guverne pe perioada carantinei. 
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Când locațiile de ospitalitate au fost închise, un val de șoc a trecut prin industrie la 
nivel global. Multe restaurante de pe segmentul superior al pieței au lansat mese 
semi-preparate de calitate, livrate în caserole la domiciliul celor care și le puteau 
permite. Multe restaurante mici aveau nevoie de o soluție mai accesibilă. 
Creativitatea a înflorit totuși și multe companii au lansat conceptul „masa din 
mașină”. Clienții puteau sta în mașini și să își savureze mesele preferate servite pe 
tăvi portabile fixate pe geamurile mașinii. Deși restricțiile au fost relaxate în multe 
locuri, mulți clienți doresc în continuare să fie serviți „în mașină”. 
Un astfel de exemplu continuă să prospere în micul oraș Kanpur, India. Deși 
restaurantul a încercat să facă livrări la domiciliu, nu a reușit să genereze suficiente 
venituri pentru a menține întregul personal angajat. Aceștia s-au gândit în mod 
creativ să folosească mașinute de golf pentru a livra mâncare clienților. Bănci de 
picnic sunt amplasate lângă ele pentru cei care doresc să coboare din mașini, care 
sunt parcate astfel încât distanțarea socială să fie ușor de menținut, comenzile fiind 
plasate prin intermediul codurilor QR. 
Proprietarii și-au împărtășit cunoștințele cu companii mai mici care au luat legătura 
cu ei, iar modelul de afaceri s-a răspândit. 
Echipa continuă să vină cu idei creative pentru a face experiența de luat masa mai 
interesantă și organizează seri tematice și seri de dans cu distanțare socială sau 
oferă spațiu privat în grădină pentru ca grupurile să joace bingo indian. Un număr 
surprinzător de mare de clienți au profitat de această idee, iar mulți patroni sunt 
dornici să o mențină. Acesta este un răspuns inovator care pare că nu va pleca 
nicăieri prea curând! 

 

Izolarea impusă de carantină a dus la probleme psihologice de diferite grade diferite 
de gravitate. Claustrofobia, singurătatea sau numărul prea mare de persoane într-
un spațiu mic au jucat un rol în problemele sociale cu care se confruntă oamenii și 
comunitățile. Dacă ar fi putut să iasă din casă și să mănânce mâncare bună, i-ar fi 
ajutat pe mulți să treacă prin aceste vremuri dificile. 

 

Indiferent de dimensiunea unei întreprinderi, atunci când se concentrează pe 
satisfacerea clienților, gândirea creativă va genera idei de succes. 

 

Experiența a fost împărtășită online de un site web care sprijină răspândirea ideilor 
inovatoare în IMM-uri și în companii, care au un impact asupra binelui general. 
Acesta, precum și exemple similare au fost, de asemenea, raportate la nivel global 
în mass-media. 
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8. Cele mai bune practici: A crede – o condiție prealabilă pentru gândirea 
creativă 

 Identificați o problemă  

O persoană sau o echipă poate gândi creativ numai dacă există convingere. Ei înșiși 
trebuie să creadă că există o modalitate mai bună și mai eficientă și că o pot găsi. 
Persoanele implicate în gestionarea companiei trebuie să creadă în capacitatea 
persoanelor lor de a gândi creativ și de a crea un mediu care să o încurajeze să 
înflorească. 

 
 Rezumat  

Acest caz arată flexibilitatea și viteza cu care o organizație mică poate inova creativ, 
util și ieftin. De asemenea, evidențiază două componente importante ale creării unei 
culturi a gândirii creative și a inovării. Prima constă în a crede cu adevărat în 
posibilitatea de a fi creativi și inovatori. A doua este că doar pentru că ceva nu a mai 
fost făcut până acum, nu înseamnă că nu poate fi făcut. Gândirea creativă înseamnă 
să fii dispus să îmbrățișezi necunoscutul. 

 
 Descriere  
În timpul primului val al virusului de Covid 19, Italia a fost una dintre țările cel mai grav 
afectate. La fel ca multe altele, un spital din Brescia, în nordul Italiei, a fost solicitat cu mult 
peste capacitatea normală, iar acest lucru a cauzat probleme majore cu resursele, în special 
în unitatea de terapie intensivă. 
La un moment dat, a devenit evident că valvele vitale ale aparatului de respirat „Venturi” 
urmau să se epuizeze. Creșterea globală a cererii a însemnat că producția pur și simplu nu 
a putut ține pasul și nu au putut fi aprovizionate. Cu toate acestea, fără ele, aparatele de 
respirat nu-și puteau îndeplini misiunea de a menține oamenii în viață. 
La auzul acestei potențiale crize, editorul ziarului local a pus spitalul în legătură cu o mică 
firmă locală de imprimare 3-D, în speranța că aceasta ar putea ajuta. Directorul general și 
un inginer mecanic s-au grăbit să ajungă la spital pentru a examina valvele. Deși compania 
nu fabricase niciodată valve de niciun fel, a crezut că echipa sa are capacitatea și abilitatea 
creativă de a veni cu o soluție inovatoare. În decurs de 3 ore, această mică companie a 
realizat ingineria inversă a valvei și, în câteva ore, a produs rapid un prototip. Acesta 
corespundea cu originalul și și-au pus la lucru cele 6 imprimante industriale și au produs 
100 de valve în primele 24 de ore. 
Deși nu a dormit timp de 48 de ore, personalul a fost bucuros că a reușit să producă valvele 
salvatoare de vieți. Au rafinat și distribuit designul la imprimantele 3-D de pretutindeni, 
astfel încât aparatele de respirat salvatoare de vieți de pretutindeni să poată continua să 
funcționeze. 
Gândirea creativă nu se găsește doar în industrie și poate fi încurajată de la o vârstă fragedă! 
În Grecia, în timpul primului val, elevii din școlile de stat au utilizat imprimante 3D pentru a 
produce vizierele de protecție facială atât de necesare pe care lucrătorii din domeniul 
sănătății le poartă peste măștile chirurgicale. 
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Capacitatea de a fabrica mai multe ventilatoare rapid și cu costuri reduse a avut un 
impact atât asupra imaginii, cât și asupra bunăstării companiei, dar mai important, 
a echipat un spital pentru a salva vieți într-una dintre cele mai dificile perioade pe 
care Europa le-a cunoscut în istoria recentă. 

 

Atunci când apare o situație care pune la încercare comunitatea în care trăim sau 
domeniul în care lucrăm, este important să credem în puterea chiar și a celei mai 
mici companii de a crea soluții care nu numai că pot avea un impact pozitiv asupra 
oamenilor din jurul lor, dar și să aducă beneficii companiei. Companiile trebuie să 
fie deschise pentru a investiga toate și orice idei pe care angajații sau partenerii 
externi le propun. 

 

Experiența a fost împărtășită online de un site web care sprijină răspândirea ideilor 
inovatoare în IMM-uri și în companii, care au un impact asupra binelui general. De 
asemenea, a fost relatată în numeroase ziare. 

 
9. Cele mai bune practici: Proiectare și materiale noi 

 

O studentă din ultimul an al celui de-al doilea ciclu de studii de la Facultatea de 
Arhitectură, axată pe design, căuta un material modern, reciclabil și bine prelucrabil 
pe care să-l folosească pentru proiectarea produselor nu numai în lucrarea sa finală, 
ci și pentru a fi o sursă de inspirație pentru companiile producătoare care l-ar putea 
produce ulterior. 

 

Mulți manageri de întreprinderi sunt de părere că, prin colaborarea cu cercetători 
care lucrează în domeniul cercetării fundamentale și cu studenți universitari, nu își 
pot duce întreprinderea la următorul nivel. Gândirea proiectivă este cea care 
combină nu numai tendințele moderne, ci și proiectarea ecologică (designul 
ecologic - folosind materiale care pot fi utilizate în continuare, reciclabile și ușor de 
prelucrat pentru utilizare ulterioară), eficiența și utilizarea practică. Găsirea de 
materiale adecvate pentru producția și utilizarea ecologică a produselor standard în 
legătură cu propunerile de proiectare poate fi un produs interesant pentru mulți 
producători, care nu va necesita creșterea costurilor pentru noile tehnologii. 
Matrițele utilizate în producția de prototipuri ale acestor produse pot fi împrumutate 
de către fabricanți. 

Impact 
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 Descriere  

O studentă a Facultății de Arhitectură a contactat Facultatea de Tehnologie Chimică, 
Departamentul de Polimeri Naturali și Sintetici pentru a recomanda un material nou 
și bine reciclabil, dar și compania care a produs materialul. La momentul respectiv, 
în cadrul a 4 întreprinderi era în curs de desfășurare o cercetare în cadrul căreia era 
testat un material plastic complet compostabil, biodegradabil. Studenta a făcut 
echipă cu o echipă de cercetare, dar și cu o echipă de la o companie care a început 
să producă materialul în cantități mici. Materialul a făcut obiectul proprietății 
intelectuale - un brevet în peste 40 de țări importante din întreaga lume. Materialul 
a fost testat pe mai multe tehnologii și pe câteva produse de unică folosință 
(tacâmuri din plastic, pahare și tăvițe din plastic). Studenta și o echipă de cercetători 
și ingineri din cadrul cabinetului și-au pus întrebarea care sunt produsele de design 
din plastic care se schimbă frecvent - de exemplu, datorită tendințelor moderne sau 
din cauza uzurii rapide. Împreună cu echipa, a venit cu 2 tipuri de produse – ochelari 
de soare și capace pentru echipamente de iluminat (capace pentru lămpi). 
Designul a realizat și produse pe care le-au proiectat și în colaborare cu tehnicieni 
de la firmele producătoare (conform tehnologiei de producție). Cu acești ochelari de 
soare din plastic biodegradabil și complet compostabil, studenta a câștigat premii, 
în special în afara Republicii Slovace. În Germania, această studentă a primit și o 
bursă. Mai târziu, a început să proiecteze produse pentru tehnologia de iluminat din 
aceste materiale - capace pentru lămpi. Toate aceste produse sunt supuse unor 
tendințe moderne sau tind să se deterioreze în timpul utilizării. Scopul studentei, în 
colaborare cu o echipă de cercetători și tehnicieni, a fost acela de a utiliza pe 
produsul proiectat de ea un material cu uz zilnic comun, încât după perioada de 
utilizare să fie posibilă distrugerea ecologică a acestuia. Prin acest factor, ea a 
îndeplinit condiția de economie circulară în produsul pe care l-a proiectat. 
La sfârșitul duratei de viață utilă a produselor, aceste produse puteau fi descompuse 
din materialul biodegradabil și complet compostabil în compost. Ceea ce a fost 
obținut din natură s-a întors la ea. 

 
 Lecții învățate / Concluzie  

Primul impuls pentru gândire inovatoare și proiectivă a fost tema unei studente de la 
Facultatea de Arhitectură - Desene și modele industriale de a proiecta produse utilitare cu 
o durată de viață relativ limitată (din cauza tendințelor la modă sau datorită uzurii rapide) 
din niște materiale care să nu împovăreze mediul înconjurător. Legătura cu echipa de 
cercetători de la cercetarea fundamentală, cu firma care a început să producă acest plastic 
ecologic și companiile care l-au testat pe tehnologiile lor standard au adus multă experiență 
utilă tuturor celor implicați. A încurajat o echipă de cercetători să lucreze pentru a 
îmbunătăți proprietățile noilor materiale, a oferit studenților de la design feedback cu 
privire la eficacitatea și utilitatea desenelor propuse, pentru echipele din companii a adus 
noi cunoștințe și abilități pentru fabricarea unor produse mai exigente din materiale noi, le-
a învățat 
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să lucreze în echipe de inovare, să ofere feedback practic oamenilor de știință și 
studenților în ceea ce privește eficiența, caracterul practic, comoditatea și valoarea 
utilă crescută pentru clienții care utilizează produsele. A oferit tuturor părților 
interesate un avans în ceea ce privește abordarea problemelor identificate ulterior 
de Comisia Europeană în domeniul materialelor plastice de unică folosință. 

 

Informații despre materialele biodegradabile și complet compostabile privind 
dezvoltarea, testarea, proiectarea primelor modele de produse specifice din acest 
material au fost obținute din mai multe surse. SPK a sprijinit cercetarea aplicată în 
acest domeniu, astfel încât este familiarizată cu echipele care au lucrat la acest 
subiect. Studenții de la Facultatea de Arhitectură - Desene și modele industriale și-
au prezentat povestea la așa-numitele Zile ale Inovării, organizate de SPK ca parte a 
seriei de seminarii Tendințe în industria maselor plastice. 

 
10. Cele mai bune practici: Cooperarea dintre companie și studenți 

 

O companie de dimensiuni medii - atelierul de scule, are o problemă cu lansarea 
unui nou produs pe piață, care ar utiliza permanent capacitatea atelierului de scule, 
dar și posibilitățile unei companii surori din industria maselor plastice, care este 
încorporată într-o societate holding comună. 

 

Mulți manageri de întreprinderi sunt de părere că numai angajații lor trebuie să 
inventeze produse noi sau noi utilizări ale produselor vechi. Cooperarea cu experți 
externi, respectiv cu studenți absolvenți de universitate sau cu studii universitare de 
doctorat reprezintă una dintre soluții. O astfel de cooperare, care combină invenția 
(creativitatea studenților), experiența practică și creativă a angajaților poate crea 
produse foarte inovatoare. Nu trebuie să fie exigenți pentru a extinde tehnologia în 
cadrul companiei; folosesc doar echipamentele, instrumentele și tehnologiile 
existente. 

 

Compania cu capital exclusiv slovac, atelierul de scule, dorește să lanseze pe piață un produs 
care să mențină permanent producția. Compania a relaționat cu studenții din anul II, ciclul 
II al Facultății de Inginerie Mecanică, Universitatea Tehnică și, de asemenea, cu studenții 
care au studiat în ciclul III la facultatea menționată (studii de doctorat). Compania a 
recunoscut că tendința actuală pe piață sunt bicicletele, dar a dorit să introducă o bicicletă 
care sp fie de potrivită în special pentru oraș, astfel încât să nu trebuiască transportată în 
mașini pe suporturi, ci direct în portbagaj. O altă 
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caracteristică definită a fost aceea că grupul țintă nu va fi reprezentat doar de copii, 
deoarece și alți membri ai familiei vor trebui să cumpere o piesă nouă, dar au decis 
să o facă variabilă. Asta înseamnă că această bicicletă poate fi utilizată de toți 
membrii gospodăriei. „Bicicleta care crește” a fost inventată de proprietarul 
companiei, iar ideea a venit de la patinele pentru copii, care puteau fi extinse în 
funcție de mărimea piciorului. El a transferat această idee la bicicletă. În plus, a vrut 
ca aceasta să poată fi dezasamblată foarte repede din portbagajul mașinii, precum 
un cărucior. Un rezultat al muncii în echipă a 4 studenți și a peste 6 angajați ai 
companiei, o bicicletă nouă a văzut lumina zilei după un an. Avea încă unele defecte 
de proiectare, dar, din punct de vedere tehnic, compania a reușit să o producă 
complet independent. În colaborare cu o companie de mase plastice din cadrul 
holdingului, aceasta a produs piese din plastic. Singurul lucru pe care l-au importat 
pentru „bicicleta veselă” au fost angrenajele care, în ciuda utilizării urbane, erau 
necesare pentru terenul urban deluros. De asemenea, nu erau independenți nici în 
ceea ce privește producția de pedale. Cu timpul, le-a venit ideea că husa pentru baza 
bicicletei ar putea fi înlocuită, la fel ca și husa pentru un telefon mobil. Aici, pe baza 
sugestiilor studenților, au cumpărat drepturi de autor de la un pictor contemporan 
de artă modernă și i-au transferat picturile pe husa din plastic a părții principale a 
bicicletei. Grupul de studenți a respins și sistemul de vânzări, care este construit pe 
o rețea de showroom-uri în magazinele de biciclete, ci întreaga vânzare este 
asigurată prin trimitere online. În showroom-uri, clienții pot încerca bicicleta și pot 
alege designul în funcție de ideile lor. 

 
 Impact  

Noua soluție propusă nu are niciun impact asupra extinderii sau achiziționării de 
tehnologie. Are un impact asupra extinderii unui nou furnizor (furnizarea de pedale și piese 
de transmisie pentru biciclete). Există un singur pericol, acela că există un număr minim de 
astfel de furnizori în Europa, astfel încât întregul lanț de aprovizionare trebuie să fie conectat 
la Asia, ceea ce poate fi problematic pe fondul COVID-19. Noul produs va rezolva situația cu 
vânzările mari ale producătorilor de unelte și va compensa fluctuațiile de producție, care 
sunt frecvente și obișnuite în cazul producătorilor de unelte. Se va utiliza, de asemenea, 
capacitatea companiei de mase plastice din cadrul holdingului. Noua marcă de biciclete va 
introduce compania slovacă în rândul companiilor care fabrică un produs interesant. 
„Bicicleta care crește” va fi introdusă pe piața asiatică în toamnă. Acest produs va menține 
locurile de muncă într-o companie de dimensiuni medii, dar și într-o companie de mase 
plastice inclusă în holding. 

 
 Lecții învățate / Concluzie  

După cum s-a confirmat în analiza privind piața slovacă, factorii-cheie ai inovării sunt 
proprietarii și/sau managerii de top ai întreprinderilor. Aceștia creează condițiile pentru 
gândirea inovativă. La început, cererile mai mult sau mai puțin nerealiste pentru un produs 
pe care producătorul de unelte nu l-a produs niciodată, transferul proprietăților de utilitate 
de la alte produse (patine care se extind, carcase de telefoane mobile care pot fi înlocuite, 
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bicicletele pliabile, proiectarea de la o imagine transferată pe husă) au impulsionat 
o echipă de studenți cu gândire creativă și proiectivă și de ingineri care stăpâneau 
procedurile practice și au fost capabili să utilizeze la maximum toate tehnologiile 
moderne din companie. O parte a procesului de gândire proiectivă a constituit-o 
faptul că înțelegerea modernă și atractivă a tinerilor studenți s-a reunit cu 
experiența practică a inginerilor din companii, care au acordat atenție valorii utilitare 
ridicate și simplității. Toate acestea au garantat satisfacția clientului față de produs. 

 

Toate informațiile au fost obținute în cadrul unui interviu cu coproprietarul, directorul 
statutar și directorul executiv al companiei cu capital slovac care aparține atelierelor de 
scule cu tehnologii avansate. El a fost cel care a venit cu misiunea pentru echipa de inovatori 
și, din moment ce era student în ciclu III al Universității, a decis să încerce acest experiment, 
unic în regiune, pentru a colabora la misiunea inovatoare cu studenții. Așa a procedat atunci 
când a creat numele produsului - ca să fie regional, netradițional, dar mai presus de toate 
să facă numele să sune internațional și pentru a evidenția tendința de „creștere”. 

 
11. Cele mai bune practici: Pierdut în comunicare 

 

Lipsa unei politici de comunicare internă cuprinzătoare și transparente poate 
împiedica inovarea. Comunicarea deschisă și îmbunătățirea constantă a 
protocoalelor sunt esențiale. 

 

Comunicarea reprezintă nucleul inovării, deoarece necesită o muncă de echipă complexă, 
modelare continuă a proiectului și produsului, o adaptare rapidă și flexibilă. Dar există o 
etapă indispensabilă de comunicare chiar mai devreme, atunci când ideile ajung la factorii 
de decizie. Acest studiu de caz relatează experiența unui tânăr manager de proiect de 
inovare, care a trebuit să lupte împotriva unei structuri de comunicare prost organizate în 
cadrul companiei sale, pentru a-și realiza ideea. Acesta este un exemplu în care David îl 
învinge pe Goliat, chiar și o singură persoană poate face diferența. 

 

Tehnologia mobilă este una dintre cele mai inovatoare, în schimbare rapidă și 
competitive industrii. O mică companie de inginerie lucrează pentru unul dintre cei 
mai mari furnizori de servicii de telecomunicații la optimizarea acoperirii rețelei de 
pe întregul continent. Industria 4.0 deschide o mulțime de posibilități de inovare, 
însă această companie pare să ignore într-un procent semnificativ din talentul și 
potențialul de inovare pe care îl au angajații săi. Conform structurii organizatorice, 
ideile de inovare sunt 
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așteptate doar de la laboratorul de cercetare; inginerii și tehnicienii ar trebui doar 
să coopereze. Intervievatul nostru, domnul Z, a început aici ca inginer, dar, împins 
de aspirația sa profesională, a continuat să investească în învățarea de noi abilități 
și în îmbunătățirea proceselor legate de munca sa. A avut o idee importantă de 
inovare i4.0, care ar fi putut îmbunătăți serviciile existente și ar fi putut crea noi 
produse și venituri. A încercat să se facă auzit de șeful său, dar din cauza lipsei unei 
politici de comunicare interne corespunzătoare, a fost nevoie de mai mult de un an 
de zile pentru a reuși, printr-un noroc, cu ocazia unei pauze de cafea spontane, 
informale. În cele din urmă, a primit permisiunea de a elabora un proiect de inovare 
bazat pe idee, care s-a dovedit a fi foarte util și profitabil. Toate acestea datorită 
norocului și faptului că domnul Z a fost hotărât, determinat și proactiv. Din păcate, 
conducerea nu a învățat nimic din această experiență, fluxul de comunicare, politica 
internă de gestionare a ideilor continuă să fie aceleași. De unde știe, cât de multe 
idei și oportunități se irosesc? 

 
 Impact  

Aceasta este o poveste cu final fericit, domnul Z a rămas loial companiei și a dus mai 
departe ideea de inovare pe care a avut-o. Datorită lui, firma și-a crescut reputația 
în rândul clienților, și-a dezvoltat și diversificat serviciile. Domnul Z lucrează într-un 
post nou-nouț, care a apărut în urma proiectului său, și se bucură de el. Chiar dacă 
conducerea nu a reușit să profite de această ocazie pentru a identifica și rezolva un 
decalaj important de comunicare, exemplul domnului Z ar putea inspira alți colegi 
să ia inițiativă și să caute inovarea. 

 
 Lecții învățate / Concluzie  

Comunicarea este „uleiul” care face ca roțile inovării să se învârtă fără probleme. Nu 
este imposibil să realizăm un proiect de inovare de succes fără o structură de 
comunicare internă eficientă și sistematică, dar aceasta face ca procesul să fie cu 
siguranță mai dificil, vulnerabil și lent. Ori de câte ori se întâmplă ceva important, 
neobișnuit și remarcabil, conducerea trebuie să manifeste interes și timp pentru a-l 
analiza. În acest caz, ideea de inovare a venit dintr-o sursă nouă – din afara 
laboratorului de cercetare - și pe un canal nou – pauza informală de cafea. Ar fi fost 
util să se revizuiască procedurile de comunicare în materie de inovare. 

 
 Referințe  

Pachet de inovare EPIC pentru IMM-uri în vederea îmbunătățirii capacităților de 
inovare și a producției acestora (2020-1-HU01-KA202-078669), Raport de interviu O1 
din Portugalia (2021) 
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12. Cele mai bune practici: Siguranța psihologică în joc 
 

Lipsa de siguranță psihologică la locul de muncă blochează inițiativele de inovare de 
jos în sus și subminează ecosistemul de inovare. 

 

Nu există un ecosistem de inovare fără o cultură organizațională care să promoveze 
siguranța psihologică. Pe baza interviurilor realizate cu manageri din domeniul 
inovării din diferite industrii și din diferite țări ale Europei, vom prezenta două 
exemple de politici de comunicare. Una este cea mai bună practică, în timp ce 
cealaltă este exact opusul. Acestea oferă o perspectivă rapidă și clară asupra 
modului în care conducerea unei companii poate stimula sau reduce inovarea prin 
intermediul siguranței/incertitudinii psihologice. 

 

O companie fintech a dezvoltat un software de prevenire a fraudelor pentru bănci. 
Inovarea este integrată organic în cultura lor organizațională. Toți angajații, din 
toate departamentele, pot și se așteaptă să sugereze idei inovatoare, care sunt 
adesea ulterior realizate în cadrul echipelor multidisciplinare. Potrivit copywriter-
ului companiei în vârstă de 41 de ani, este destul de liniștitor faptul că greșelile sunt 
acceptate de manageri ca parte firească a învățării și dezvoltării. Angajații trebuie să 
comunice despre preocupări și erori cât mai curând posibil, cauza principală trebuie 
detectată și trebuie trase concluzii. Oamenii sunt încurajați să caute în mod proactiv 
posibilități de învățare din greșeli și în munca de zi cu zi și să își asume 
responsabilitatea pentru ambele. Toate acestea îi fac pe oameni să se simtă 
acceptați, curioși, liberi să adreseze întrebări și capabili să-și realizeze aspirațiile 
profesionale. 
O altă companie de tehnologie i4.0 are, de asemenea, angajați talentați, dar cultura 
organizației este diferită. Colegii trebuie să prezinte idei inovatoare, dar numai la 
evaluarea individuală cu șeful de la sfârșitul anului. Dacă nu au idei, nu este sigur că 
li se vor reînnoi contractele pentru anul viitor. Un inginer de software în vârstă de 
40 de ani a vorbit despre stresul îngrozitor pe care îl provoacă acest sistem. Mai mult, 
în cazul în care ideea unui proiect de inovare este acceptată, în loc de sprijin și 
recunoaștere, managerii le reamintesc în permanență despre posibilele consecințe 
negative ale eșecului lor sau ale nerespectării termenelor limită. Aceasta nu este o 
motivație, dimpotrivă. 

 

Siguranța psihologică are un impact direct asupra eficienței comunicării, fluxului de 
informații, atmosferei la locul de muncă, fluctuației, colaborării și indirect, de 
asemenea, asupra productivității, loialității, fluctuației și capacității de inovare. 

Identificați o problemă 
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Impact 
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O atmosferă sănătoasă la locul de muncă, realizarea de sine și o cooperare eficientă 
își au rădăcinile în siguranța psihologică. În cazul unui mediu cu grad ridicat de 
inovare, acest lucru este cu atât mai important, deoarece necesită co-creare 
complexă, interdisciplinară și pe mai multe niveluri. Dacă părțile interesate nu se 
simt în siguranță suficient pentru a avea o comunicare deschisă, a-și manifesta 
incertitudinile, a adresa întrebări, a face critici sincere, a pune la îndoială decizii, a 
face greșeli sau chiar a renunța la idei și a suspenda proiecte, atunci când este 
necesar, nu putem vorbi despre siguranța psihologică. 

 

Pachet de inovare EPIC pentru IMM-uri în vederea îmbunătățirii capacităților de 
inovare și a producției acestora (2020-1-HU01-KA202-078669), Raport de interviu 
O1 din Portugalia (2021) 

 
13. Cele mai bune practici: Inovare prin digitalizare 

 

Cum să reduceți utilizarea resurselor pe suport de hârtie și a timpului atunci când 
efectuați evaluarea cursanților care lucrează în vederea obținerii unei calificări 
profesionale. 

 

Exponential Training a utilizat digitalizarea pentru a spori eficiența procesului său 
de învățare, evaluare și moderare. Aceasta a avut ca rezultat o platformă online de 
învățare și evaluare numită LEAP. 
Pe lângă economisirea costurilor cu hârtia și a costurilor de imprimare, aceasta a 
redus timpul de care au nevoie cursanții, evaluatorii și moderatorii, economisind în 
medie între 4 și 7 săptămâni per cursant per curs. Ratele de retenție a cursanților s-
au îmbunătățit, iar timpii de finalizare a cursurilor s-au redus. 

 

Exponential Training & Assessment organizează o varietate de programe de învățare care 
conduc la calificări acordate de Chartered Management Institute. Procesul de evaluare 
implică prezentarea de către cursanți a unui set de sarcini, inclusiv dovezi justificative ale 
performanței. 
Exponential Training împreună cu cinci parteneri din Irlanda, Austria, Grecia, Cipru și 
Portugalia au conceput și dezvoltat o platformă de portofolii electronice numită LEAP. LEAP 
permite cursanților, evaluatorilor și moderatorilor să lucreze în diferite zone ale platformei, 
permițând schimbul de documente, sarcini, rapoarte de feedback și activități de moderare. 
Instrumentele integrate de comunicare și instrumentele de raportare pe mai multe niveluri 
permit, de asemenea, cursanților, evaluatorilor și moderatorilor să 

Lecții învățate / Concluzie 
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urmărească progresul și să preleveze mostre din lucrările cursanților și din rapoartele de evaluare.
În loc să pregătiți un portofoliu pe suport de hârtie și sarcini de aproximativ 250 de 
pagini A4 x pentru fiecare cursant, NU mai aveți nevoie de hârtie. Economiile 
realizate de Exponential (cu excepția tonerului de imprimare) pentru 150 de cursanți 
pe an este de 1.125 de lire sterline, ceea ce contribuie la creșterea profitabilității și 
la reducerea emisiilor de carbon. 

 

În plus față de impactul descris mai sus, LEAP a permis partenerilor Erasmus, cum 
ar fi partenerul cipriot Dekaplus, să continue să își desfășoare programele de 
învățare și formare pe tot parcursul pandemiei de Coronavirus și al carantinei, fără 
întreruperea serviciului și a asistenței pentru cursanți. 

 

LEAP a utilizat software-ul existent pentru a crea o soluție digitală personalizată și practică, 
care economisește timp și resurse și îmbunătățește experiența de învățare a cursanților. 
Cheia succesului LEAP a fost identificarea clară a problemei (și anume, îmbunătățirea ratelor 
de retenție a cursanților și scurtarea timpilor de finalizare, reducând în același timp 
resursele necesare pentru finalizarea cu succes a programului de învățare). Cheia a fost 
utilizarea cartografierii proceselor pentru a defini fluxul de lucru înainte de a contracta 
proiectarea și dezvoltarea platformei digitale. 

 

Proiectul Erasmus+ intitulat Learning, Engage, Apply and Perform (LEAP) 2019. 

 
14. Cele mai bune practici: Cutia electronică cu idei 

 

Întotdeauna și peste tot există lucruri care pot fi îmbunătățite. Singura problemă este că 
oamenii consideră că este mult mai ușor să critice decât să ofere soluții 

 

Cum să colectați mai ușor ideile și să îmbunătățiți viața tuturor în acest proces. 

 

Pentru a-i ajuta pe oamenii din organizația dumneavoastră să se implice în 
optimizarea proceselor, trebuie să facilitați fluxul de idei al angajaților către părțile 
interesate capabile să implementeze îmbunătățirile. 
O modalitate ar fi să stimulați fiecare echipă din organizația dumneavoastră să 
expună problemele cu care se confruntă în fiecare zi sau chiar soluții sau idei 

Impact 
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originale pentru problemele deja identificate. 
Pentru a încuraja schimbul sau colectarea de idei, se recomandă un sistem de 
stimulare. 
Pentru fiecare set de idei sau soluții la problemele existente, câștigătorul este 
selectat lunar pentru ideea cu cel mai mare impact. De asemenea, poate fi desemnat 
un câștigător pentru cele mai multe idei prezentate într-un an. 
Mecanismul de colectare a datelor este destul de simplu: aveți nevoie de o cutie 
poștală fizică (doar pentru a canaliza obiceiul) cu un autocolant cu un cod QR pe ea. 
Fiecare angajat care dorește să-și prezinte ideea trebuie doar să utilizeze aplicația 
foto de pe dispozitivul personal pentru a scana codul, apoi este direcționat către un 
chestionar online (formulare google, survey-monkey.com etc.) și să trimită ideea. 
Datele cu caracter personal, cum ar fi adresa de e-mail, pot fi opționale. 

 
 Impact  

Chiar și faptul că permiteți angajaților să vină cu propriile propuneri pentru 
probleme reale îi face să se simtă mai implicați și si să simtă că sunt o parte a 
întregului pe care îl reprezintă organizația. 
Validare externă și recunoaștere publică 
Stimulați organizația să utilizeze tehnologii accesibile pentru a ne simplifica viața, cu 
o amprentă de carbon redusă în acest proces. 

 
 Lecții învățate / Concluzie  

Chiar dacă ideea are beneficiile sale, există totuși unele limitări care pot varia în 
funcție culturi, diferențe de vârstă, etnie etc. Unora le poate fi teamă să posteze idei 
doar din cauza modului în care vor fi tratați / priviți în echipă de către cei considerați 
bârfitori. Acest lucru poate fi contrabalansat chiar și prin procesul în sine, pe măsură 
ce sunt implementate mai multe idei, mai multe persoane capătă recunoaștere 
publică, ceea ce ridică moralul echipei și îmbunătățește viața de zi cu zi. 

 
 Referințe  

Surse interne Energom SRL 
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