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This paper introduces a framework for analysing innovation statements. The importance of 
innovation is established as a necessary ingredient for organisation simply wanting to remain 
competitive or pursue long-term advantages. Innovation is both a complex and important 
process for the organisational creativity. The trust, the reciprocity, the values, the relation-
ships and the norms are elements that intensify the collective innovative capacity of the or-
ganisation.  
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novaţia - cheie a competitivităţii 
Într-o societate informaţională utilizarea 

pe scară largă a tehnologiei avansate pentru a 
stimula creşterea productivităţii muncii nece-
sită un buget substanţial destinat activităţii de 
cercetare-dezvoltare1 (R&D). 
În cadrul Uniunii Europene există o serie de 
iniţiative2 care urmăresc să valorifice resurse-
le existente prin aplicarea planului de acţiune 
e-Europe. România, ca ţară în proces de ade-
rare la Uniunea Europeană, trebuie: 
♦ să înregistreze o serie de progrese pentru a 
putea să facă faţă competitivităţii europene; 
♦ să-şi dezvolte capacitatea de inovaţie; 
♦ să susţină eficace organizaţiile prin stimu-
larea procesului de acumulare a cunoştinţe-
lor. 
Într-o economie bazată pe cunoaştere inova-
ţia este cheia competitivităţii, iar achiziţiona-
rea şi diseminarea cunoştinţelor în cadrul sis-
temelor sociale este rezultatul colaborării 
dintre indivizi şi comunităţile de interese 
[Hamel, 1996; Petty, Guthrie, 2000]. 
Încrederea, reciprocitatea, valorile, relaţiile şi 
                                                            
1Conform ultimelor statistici, inclusiv unele regiuni 
din cadrul Uniunii Europene întâmpină dificultăţi în 
ceea ce priveşte fondurile de cercetare-dezvoltare. 
Astfel, 8 regiuni din cele 213 regiuni NUTS ale Uni-
unii Europene utilizează aproape un sfert din fondurile 
R&D, alte 31 de regiuni utilizează jumătate din aceste 
fonduri. În concluzie, ¾ din fondurile R&D sunt utili-
zate de 39 de regiuni, iar celor 174 regiuni le revine 
doar un sfert din aceste fonduri.  
2 Strategia regională de inovaţie (RSI) şi Iniţiativa re-
gională pentru societatea informaţională (RISI) 

normele - toate acestea sunt elemente care in-
tensifică capacitatea colectivă de inovaţie a 
organizaţiei. 
Inovaţia – proces social 
Inovaţia este atât un proces social favorizat 
de gestiunea eficientă a resurselor umane, 
cât şi rezultatul transformării personale.  
Definirea inovaţiei ca un proces social şi nu 
ca unul administrativ are rolul de a sublinia 
faptul că inovaţia este un proces dificil de di-
rijat cu o reală capacitate de autoorganizare, 
fiind o sursă a avantajului competitiv. 
Contextul social şi nivelul de analiză indivi-
dual sunt elemente ale dinamicii sociale care 
contribuie la apariţia inovaţiei în cadrul or-
ganizaţiei. 
Pentru realizarea unui proiect inovativ este 
necesar ca viziunea individuală să fie în con-
cordanţă cu inteligenţa, competenţa şi voinţa 
colectivă (figura 1). 
Haosul – fenomen al procesului inovativ 
Inovaţia poate să fie percepută şi ca un pro-
ces prin care se elimină rutina şi strategiile 
perimate pentru a permite dezvoltarea creati-
vităţii organizaţionale.  
[Vicari, Troilo 2000] consideră haosul şi 
dezordinea ca fiind fenomene inerente ale 
procesului inovativ ce vin în sprijinul creării 
capitalului intelectual3 [Burlea-Şchiopoiu 
2003].  
                                                            
3Capitalul intelectual poate să fie definit ca fiind 
aceea resursă nativă a unei organizaţii care prin ex-
trageri, prelucrări şi diseminări succesive este trans-
formată în cel mai de preţ bun.  

I 
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Fig.1. Premisele unui proiect inovativ 

 
Mediul instabil are o capacitate superioară de 
dezvoltare creativă şi inovativă a capitalului 
intelectual. Pericolul haosului, chiar dacă este 
un haos inovativ, ameninţă organizaţia, mai 
ales dacă inovaţia este rezultatul perturbaţii-
lor interne şi externe.  
În momentul în care procesul inovativ devine 
crucial pentru creativitatea organizaţională, 

acesta poate avea ca rezultat eliminarea stra-
tegiilor care au avut succes (figura 2). 
De aceea, pentru a se “controla” haosul, or-
ganizaţia trebuie: 
♦ să revigoreze crizele,  
♦ să introducă schimbări organizaţionale,  
♦ să definească noile strategii sau să ofere 
stimulente pentru cooperări interne. 

 

Strategia organizaţiei: 
♦ Viziune 
♦ Valori 
♦ Obiective 

Eforturi: 
♦ Resurse umane 
♦ Procese 
♦ Infrastructură 

Rezultate: 
♦ INOVATIE 
♦ Clienti 
♦ Relatii externe 

 
Fig. 2. Inovaţia – rezultat al strategiei organizaţiei 

 
Practica a demonstrat faptul că în procesul de 
cunoaştere precum şi în cel inovativ nu este 
implicată organizaţia în ansamblul său, cu 
toate că inovaţia este considerată ca fiind o 
precondiţie a procesului de producţie. 
Calitatea informaţiei, accesibilitatea şi aplica-
rea ei prin intermediul producţiei, au devenit 

fundamentale pentru bogăţia procesului ino-
vativ [Tecker, Eide, 1995; Wriston, 1995]. 
Puterea inovaţiei este pusă în valoarea prin 
gradul de îmbunătăţire a performanţei, mai 
ales în domeniul producţiei. Pentru a se asi-
gura implementarea efectivă a strategiei se 
impune integrarea resurselor umane şi finan-
ciare. 
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[Darroch, McNaughton 2002] au stabilit o 
scală de măsurare a inovaţiei, prin intermedi-
ul a 3 factori şi 14 variabile (tabelul 1). 
Primul factor explică inovaţia ca fiind un fac-
tor de creştere ce conduce fie la apariţia de 
noi produse sau servicii, fie la îmbunătăţirea 
şi repoziţionarea celor existente. 
Cel de al doilea factor se referă la schimbarea 
comportamentului consumatorului datorită 

lansării de noi produse şi servicii, care le ofe-
ră avantaje deosebite sau beneficii suplimen-
tare. 
Ultimul factor are potenţialul de a distruge 
competenţele existente deoarece organizaţia 
în interiorul ei duce lipsă de experienţă în 
afaceri şi de experienţă tehnică pentru dez-
voltarea acestor competenţe. 

 
Scala inovaţiei  

Tabelul 1 
Factorii inovaţiei n itemi Scorul mediu SD Coeficientul 

α 
Variaţia % 

Inovaţia factor de creştere 5 3.30 0.80 0.86 38.0 
Inovaţia schimbă comportamen-
tul consumatorilor 

4 2.79 0.90 0.80 14.3 

Inovaţia distruge competenţele 
de afaceri 

2 2.03 0.95 0.78 10.8 

Sursa: Darroch J., McNaughton R., (2002) “Examining the link between knowledge management practices and 
types of innovation” Journal of Intellectual Capital, Vol. 3 No. 3, 2002, pp. 216. 
 
Din tabelul 1 se poate observa faptul că cele 
mai multe organizaţii dezvoltă inovaţia ca 
factor de creştere (3,30), urmat de cel de al 
doilea factor (2,79) şi în ultimul rând factorul 
al treilea (2,03). 
 
Relaţia inovaţie – capital intelectual – per-
formanţa organizaţiei 
Herman KAHN, prin “Metoda scenariilor” 
[Katz, Kahn, 1966] a evidenţiat implicarea 
salariaţilor în acţiunea de identificare a ten-
dinţelor externe şi de anticipare a modului în 
care aceste tendinţe pot să influenţeze orga-
nizaţia. Frontierele bine delimitate între or-
ganizaţie şi mediul său extern dispar pe mă-
sură ce concurenţii devin parteneri în cadrul 
unor societăţi mixte, iar furnizorii se implică 
în procesul inovativ.  
Relaţia existentă între capitalul intelectual şi 
performanţa organizaţiei4 conduce la stabili-
rea unei noi traiectorii în evoluţia carierei, 
bazată pe dobândirea unui portofoliu cât mai 
complet de competenţe. 
Evoluţia carierei profesionale trebuie să se 
înscrie într-o hartă a cunoştinţelor din cadrul 
organizaţiei. Această hartă este foarte valo-
                                                            
4Capitalul intelectual, prin cele trei forme ale sale – 
capitalul uman, capitalul organizaţional şi capitalul 
structural – condiţionează performanţa organizaţiei. 

roasă pentru organzaţie, deoarece cuprinde 
reţelele de cunoştinţe ce se creează între sala-
riaţi, precum şi modalitatea în care aceştia se 
organizează în jurul producţiei pentru a valo-
rifica inovaţia.  
Transformarea imaginaţiei individuale, prin-
tr-un proces iterativ, în “bunuri” ce pot fi 
“împărţite”, contribuie la dezvoltarea puter-
nică a sentimentului de apartenenţă a salaria-
ţilor la organizaţie şi favorizează inovaţia. 
Achiziţionarea cunoştinţelor şi sensibilizarea 
salariaţior în domeniul cunoaşterii sunt mult 
mai importante pentru inovaţie decât disemi-
narea cunoştinţelor. 
Dinamica socială contribuie la apariţia şi 
dezvoltarea capitalului intelectual strategic, 
iar contextul social este dependent de nivelul 
de analiză (individual, de grup, organizaţio-
nal). 
 
Concluzii 
Inovaţia este un atât un proces complex, cât 
şi unul important pentru creativitatea organi-
zaţională. Încrederea, reciprocitatea, valorile, 
relaţiile şi normele - sunt elemente care in-
tensifică capacitatea colectivă inovatoare a 
organizaţiei. Haosul care se creează ca rezul-
tat al procesului inovativ poate să fie contro-
lat de către organizaţie printr-o revigorare a 
crizelor şi prin eliminarea strategiilor perima-
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te. Factorul uman este foarte important în 
procesul inovativ. De aceea, achiziţionarea 
cunoştinţelor şi sensibilizarea salariaţilor în 
domeniul cunoaşterii sunt mult mai impor-
tante pentru inovaţie decât diseminarea cu-
noştinţelor. 
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