
214 
 

MANAGEMENTUL INOVAŢIILOR 
 

Autor : doctorandul Furdui ALEXANDRU 
Conducătorul ştiinţific: dr., conf. univ. Mămăligă VASILE 

 
Universitatea Tehnică a Moldovei 

 
Abstract:În contextul dezvoltării economiei de piaţă, satisfacerea cît mai promtă a cererii a devenit un atu 
pentru fiecare agent economic, de aceea în multe instituţiilei economice acordă o importanţă deosebită 
factorului inovaţional, care se manifestă la moment ca motorul principal de dezvoltare economică a tuturor 
societăţilor şi a companiilor în parte. 
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Tranziţia de la economia bazată pe „piaţa furnizorilor” la economia bazată pe „piaţa cumpărătorilor” a 
facut ca avantajul competitv să fie cheia succesului. Indiferent dacă o companie este mică sau mare, 
indiferent de strategia de creare a avantajului competitiv adoptată, se constată că inovaţia trebuie sa fie o 
preocupare permanentă a executivului. 

Inovaţiaeste considerată, în general, ca motorul principal al creşterii economice în economia globală 
de astăzi. Prin introducerea în practică a inovaţiilor se pot obţine produse cu caracteristici de calitate 
îmbunătăţite, servicii de calitate superioară, procese de producţie noi, mai eficiente şi mai curate (ecologice), 
modele îmbunătăţite ale sistemului de management al afacerilor, metode moderne de management al forţei 
de muncă etc. Există multiple motivaţii ale întreprinderilor şi organizaţiilor pentru a inova, între care: 
creşterea cotei de piaţă, cucerirea de noi pieţe, ameliorarea calităţii produselor, lărgirea gamei de produse, 
înlocuirea produselor învechite, reducerea impactului asupra mediului etc. Inovaţia este indisolubil legată 
decreativitate. Inovarea şi creativitatea sunt procese care se intercondiţionează, deoarece găsirea soluţiei la 
problemele ce apar într-un proces de inovare necesită creativitate. Inovaţia vizează o aplicare 
comercializabilă în practică a unei invenţii; totuşi, inovaţia este posibilă şi fără o prealabilă invenţie.In 
cuprinsul articolului se prezintă definiţiile cele mai curente ale inovaţiei, tipurile de inovaţii,inovaţiile 
incrementale şi inovaţiile radicale activităţile de inovare. 

Chiar dacă motorul inovării este cercetarea, în ultima perioadă s-a constatat că aceasta imbracă diverse 
forme, pornind de la inovarea tehnologica, până la alte forme cum ar fi cele referitoare la tehnici de 
management şi structuri organizatorice, găsirea de noi surse de aprovizionare sau crearea unor noi strategii 
de marketing. Treptat, s-a realizat că, de fapt, piaţa este sursa ideilor şi elementul determinant pentru 
cercetare-dezvoltare. 

Rezultatul activităţii de cercetare dezvoltare poate fi:Invenţia-care se referă la produse şi tehnologii de 
fabricare, metodologii noi de organizare a proceselor sau servicii noi. 

Invenţie şi "inovaţie" sunt concepte care nu trebuie confundate. Invenţia constă în crearea unei noi 
configuraţii, compoziţii sau materii, dispozitiv sau proces. Invenţia este prima apariţie a unei noi idei 
(concept) pentru un nou produs sau proces, în timp ce inovaţia este prima comercializare a ideii noi. Această 
idee nouă poate fi o recombinare a unor idei vechi, o schemă care constituie o provocare pentru ordinea 
prezentă, o formulă sau o abordare unică ce este percepută ca nouă de către persoanele implicate. Inovaţia 
vizează o aplicare comercializabilă în practică a unei invenţii, o integrare a invenţiei în practica economico-
socială. Dacă invenţia este definită ca acţiunea de a imagina, a inventa, a crea ceva nou, sau facultatea de a 
descoperi ceva, de a crea prin imaginaţie, inovaţia se defineşte (în special în economie) ca întregul proces 
care continuă de la emergenţa unei idei pînă la materializarea sa (lansarea noului produs), prin cercetare de 
piaţă,dezvoltarea prototipului şi primele faze de producţie. O invenţie nu devine o inovaţie până ce nu a fost 
procesată prin activităţi de producţie şi marketing şi a fost comercializată pe piaţă. Se consideră că: 

Inovaţia = Idee (invenţie) + Comercializare 
Fără comercializarea noilor produse inovative, ideea inovativă nu aduce avantaje pentru întreprindere, 

nu are valoare economică pentru aceasta. Inovaţia se caracterizează prin abilitatea de a captura valoare 
economică din invenţie.Inovaţia trebuie să fie utilă prin contribuţia sa la performanţele firmei sau la 
satisfacerea necesităţilor clienţilor,în timp ce invenţia poate să nu fie aplicată în practică. 

Pentru a profita de această "sursă de inspiraţie", companiile trebuie să dispună de o soluţie business 
care să asigure o interacţiune continuă cu piaţa. Captarea, formalizarea, distribuţia, securizarea şi refolosirea 
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informaţiilor, metodologiilor şi procedurilor implicate în procesele de inovaţie şi creaţie anterioare este un 
pas important către performanţă. 

Managementul inovatiilor reprezinta planificarea sistematica, conducerea si monitorizarea proceselor 
de inovare in cadrul organizatiei. In contrast cu creativitatea, care consta in primul rand in dezvoltarea ideilor 
creative, managementul inovatiilor este cel care se focuseaza pe identificarea acelor modalitati prin care 
aceste idei pot fi puse in practica.Managementul inovatiilor poate face referire la produse, servicii, tehnici de 
productie sau managementul proceselor, iar acestea sunt numai cateva exemple de aplicatii. In timp ce 
procesul de inovare al produselor se centralizeaza pe cresterea satisfactiei consumatorilor prin solutionarea 
mai eficienta a nevoilor acestora, in ceea ce priveste serviciile, accentul cade pe cresterea eficientei si 
eficacitatii modului in care sunt realizate lucrurile. 

Asadar cum se traduc toate acestea in domeniul logisticii? Procesul de inovare in servicii se traduce 
prin dezvoltarea unor servicii noi. Exista cateva caracteristici care fac serviciul respectiv unic iar acestea 
trebuie protejate. Pentru a impiedica copiile si a asigura un proces cat mai lent de uzura morala, noile servicii 
trebuie protejate prin brevete si licente.Din aceasta perspectiva procesul de inovare in servicii necesita o 
abordare diferita. Si cel mai important lucru este modul in care reusesti sa implementezi si sa faci 
operationala “noua idee” in structura companiei. 

In timp ce produsele sunt in mod normal dezvoltate de catre inginerii din departamentele tehnice, 
atunci cand vine vorba de servicii, departamentele de vanzari si marketing sunt cele care joaca un rol 
important sustinute fiind si de alte departamente functionale din cadrul organizatiei. 

Tocmai acest factor este cel care creste riscul de esec in implementare in comparatiei cu segmentul 
produselor. Motivul este acela ca responsabilitatea este distribuita in mult mai multe directii in egala masura 
si nici una din ele nu are rol decisiv  sau capacitate de a conduce comparativ cu celelalte. Riscul poate fi 
minimizat daca toate partile implicate in procesul de implementare definesc sarcinile, competentele si 
responsabilitatile planului de implementare impreuna, adoptand o strategie de comunicare deschisa si un 
management central. 

Eforturile nu se opresc insa doar la stadiul de implementare. Pentru ca totul sa mearga la eficienta 
dorita sunt necesari stimuli care sa asigure continuitate dar si sa incurajeze in viitor propunerea de idei noi 
printre angajati. Acesti stimuli pot fi spre exemplu de natura financiara – bonusuri. O metoda si mai 
indrazneata poate fi chiar organizara unui concurs de idei deschis publicului larg, asa cum este Germany's 
Logistik-Innovationspreis care recompenseaza ideile inovatoare in domeniul logisticii. Nu in cele din urma 
nu trebuie ignorant nici potentialul partenerilor (in logistica), care te pot sustine cu puncte de vedere 
obiective precum si cu noutati in domeniu. 

Succesul inovatiilor este cheia unei abordari manageriale targetate si structurata. Nu am vorbit asadar 
despre “inventii” deoarece acesta nu ar fi fost termenul potrivit. Intreaga descriere de mai sus se refera la 
procesul de management al inovatiilor care presupune implementarea noilor idei in structura organizatiei si 
stabilirea exacta a tuturor partilor implicate in preluarea responsabilitatilor procesului. 

Pentru a amorteza riscurile inovaţionale există un şir de practici deja aplicate în activităţile economice, 
printre acestea putem enumera: 
• Conlucrarea eficientă între departamente, pentru a asigura o mai bună satisfacere a cererii este necesar 
de a optimiza comunicarea între depatamentele marketing, vînzări şi economice cu departamentele de 
producere pentru a putea implementa pozitiv pentru companie implementarea inovaţiilor. 
• Creearea fondurilor inovaţionale sau de risc prevede creearea unui cont care ar avea menirea de 
amortizare a riscurilor financiare în caz de insucces. 
• Asigurarea inovaţiilor sau a activităţii inovaţionale 
• Împărţirea riscului inovaţional prevede parteneriatul în activităţie inovaţionale între mai multe 
companii, care ar împărţi riscurile şi profiturile între ele. 
Managementul inovatiilor reprezinta asadar o munca asidua mai mult decat un process creativ sau inspiratie. 
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