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Definiția și importanța conceptului de inovare 
 

Conceptul de inovare defineşte sintetic introducerea noului. Acţiunile având acest scop fac 
parte din viaţa omului nu de ieri, de azi, găsirea şi introducerea noului reprezentând factorii 
principali care au determinat evoluţia omenirii de-a lungul întregii sale existenţe. Importanţa şi 
volumul acestor activităţi au crescut odată cu dezvoltarea societăţii 

Sunt tot mai numeroase acţiunile de inovare orientate spre metodele de management, 
organizarea şi configurarea afacerii, care contribuie la obţinerea de avantaje competitive durabile. 
Inovarea se manifestă în societate în general, materializându-se în noi strategii, concepte, idei şi 

organizaţii care se adresează nevoilor sociale – de la piaţa muncii şi condiţiile de lucru, până la 
educaţie, sănătate şi dezvoltarea comunitară.  
Importanţa pe care o au în prezent activităţile de inovare poate fi explicată din perspectiva 

transformărilor din economie şi societate, determinate de creşterea concurenţei, de progresul tehnic 
şi, mai ales, de dezvoltarea inimaginabilă a tehnologiilor informatice. Noului context îi corespund 
schimbări fundamentale ale modelelor economice. Prosperitatea era măsurată în economia 

tradiţională (orientată spre producţie) prin producţii mai mari de la un an la altul, creşterea 
înseamnând a face mai multe lucruri noi în acest an faţă de anul trecut.  

Deschiderea spre inovare şi accelerarea schimbărilor sunt vizibile în viaţa de zi cu zi a 

oamenilor. Gândirea umană, cunoaşterea, inovarea reprezintă sursa reală de prosperitate şi capital 
în această nouă eră şi nu bunurile materiale, aceasta fiind o schimbare fundamentală a modelului 
economic, în care accentul se pune pe dezvoltarea resurselor intangibile, a invenţiilor şi pe 

transformarea lor în surse ale inovării.  
În vederea proiectării executive și metodologice a acțiunilor inovative de asistență și 

dezvoltare a resurselor de învățare în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate, în special 

pentru cei care provin din grupuri vulnerabile, cu accent pe populația roma, cei din mediul rural și 
cursanții/studenții netradiționali, implementarea activităților se poate face prin acțiuni inovative, 
cum ar fi instituirea şi utilizarea unor pachete integrate de măsuri de asistenţă educațională și 

sprijin financiar, care să includă, de exemplu: burse de studii/sprijin financiar, mobilități, constituirea 
de reţele şi comunităţi virtuale de studii etc. Dezvoltarea de oferte educaționale cu conţinut inovator 
în învăţământul terțiar universitar și non-universitar tehnic organizat în cadrul instituțiilor de 

învățământ superior acreditate care să promoveze experienţe de învăţare de calitate (ex: resurse de 
studiu moderne şi flexibile, promovarea educației antreprenoriale etc.) prin corelarea cu nevoile 
pieţei muncii din sectoarele economice cu potențial competitiv şi din domeniile de specializare 

inteligentă.  
În cadrul proiectului se pot realiza, în mod normal, o gamă largă de activități, de exemplu: 

-activități care consolidează cooperarea și activitățile în rețea între organizații; 
-testarea și/sau punerea în aplicare a unor practici inovatoare în domeniile educației, formării și 

tineretului; 
-activități care facilitează recunoașterea și validarea cunoștințelor, aptitudinilor și 
competențelor dobândite prin învățarea formală, non-formală și informală; 

-activități de cooperare între autoritățile regionale pentru a promova dezvoltarea sistemelor de 
educație, formare și tineret și integrarea acestora în acțiunile de dezvoltare locală și regională; 
-activități de sprijinire a cursanților cu handicap/nevoi speciale pentru finalizarea ciclurilor 

educaționale și pentru facilitarea tranziției lor către piața forței de muncă, inclusiv prin 
combaterea segregării și a discriminării comunităților marginalizate în sectorul educației; 
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-activități de îmbunătățire a pregătirii și a mobilizării specialiștilor din domeniul educației și formării 
pentru provocările legate de echitate, diversitate și incluziune din mediul de învățare; 
-inițiative care promovează spiritul și aptitudinile antreprenoriale pentru încurajarea 

antreprenoriatului activ (inclusiv antreprenoriatul social), derulate de tineri.  
Unele dintre aceste activități sunt relevante în special pentru unul sau mai multe domenii de 
educație, formare și tineret. 

Se preconizează că acțiunile sprijinite în cadrul acestei acțiuni vor avea efecte pozitive și pe termen 
lung asupra organizațiilor participante, asupra sistemelor de politică în care se încadrează aceste 
acțiuni, precum și asupra organizațiilor și persoanelor implicate direct sau indirect în activitățile 

organizate, vor conduce la dezvoltarea, transferul și/sau punerea în aplicare a unor practici 
inovatoare la nivel organizatoric local, regional, național sau european. 
Pentru bunul mers al prezentului proiect se consideră util ca elaborarea conținutului studiilor și 

analizelor în vederea proiectării executive și metodologice a acțiunilor inovative de asistență și 
dezvoltare a resurselor de învățare să se facă în luna precedentă lunii în care este programată 
fiecare acţiune în parte. 

 Strategia de inovare 
 Strategia de inovare este un proces de planificare, care defineşte clar care scopuri de inovare 
sunt necesare și cum pot fi acestea susţinute prin resurse, procese, tehnologii și comportamente în 

cadrul companiei. O organizaţie orientată către inovare trebuie să includă aceste scopuri în 
organizarea și cultura sa. 

Accesul la educația universitară reprezintă o tematică deosebit de importantă dezbătută în 

perioada contemporană. În România, accesul la educație în general reprezintă una dintre temele de 
analiză și un obiectiv principal al strategiilor și politicilor publice în domeniul educației, dar și în ceea 
ce privște alte domenii conexe, cum ar fi dezvoltarea capitalului uman, piața muncii și altele. 

În România se constata faptul că ”rata de activitate a persoanelor cu nivel de educație superior a 
fost de 86,6%, cu 18,8% mai mare decât a celor cu nivel de educație mediu și cu 42,3% mai mare 
decât a celor cu nivel de educație scăzut”.  

Analiza situației curente, la nivel național, în ceea ce privește accesul și participare a la 
educație terțiară, publicată în POCU arată faptul că doar 19% dintre tinerii care domiciliază în 
mediul rural participă la programe de studii de nivel terțiar. 

Aproximativ un sfert dintre studenți provin din mediul rural, însă majoritatea dintre aceștia 

se relocalizează pe perioada studiilor, ulterior definitiv, în mediul urban. În cele din urmă se pare că 
doar aproximativ 1% dintre studenți provin din familii care se autodefinesc ca aparținând etniei 
romă.  

Inserția profesională a absolvenților de studii universitare este influenţată de o serie de 
elemente care caracterizează accesul la educație de nivel universitar, respectiv existent unor 
variabile independente și efectul pe care acestea îl produc asupra accesului, participării și finalizării 

studiilor universitare din ciclul de licență, cum ar fi cele considerate mai relevante: genul, mediul de 
rezidență / domiciliu, profilul liceului absolvit, vârsta. 

Există o relație de asociere relativ puternică între gen și domeniul fundamental în care poate 

fi încadrat programul de studii absolvit. Cu alte cuvinte putem spune că femeile participă într-o 
măsură mai mare decât bărbații la programe de studii universitare din anumite domenii 
fundamentale.  

Genul, profilul liceului absolvit și domeniul fundamental în care este clasificat programul de 
studii universitare absolvit sunt semnificativ, chiar dacă nu foarte puternic, asociate. Cu alte cuvinte 
genul pare a fi o factor cu o influență semnificativă atât asupra profilului liceului urmat, cât și 

asupra programului de studii absolvit ulterior.  
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Femeile sunt majoritare în domenii precum matematica și științele naturii, științele biologice 
și biomedicale sau științele sociale, în timp ce bărbații absolv cu precădere programe de studii din 
domeniul științelor inginerești sau cele sportive. Această distribuție a genurilor se regăsește și este 

semnificativă și în ceea ce privește profilurile liceelor absolvite.  
Femeile absolv într-o proporție semnificativ mai mare licee cu profil economic, artistic, 

pedagogic sau teoretic – uman.  

Bărbații absolv licee cu profil tehnologic / industrial, teologic, militar sau sportiv. Există totuși 
și profile în cazul căror ponderea genurilor este relativ echilibrată, cum ar fi cazul liceelor cu profil 
agricol sau teoretic – real. Așadar, clivajul de gen în sistemul educațional pare a fi unul semnificativ 

și determinant pentru parcursul educațional al indivizilor, femeile și bărbații frecventând mai 
degrabă atât licee cu profile diferite ci și, ulterior absolvirii nivelului secundar de educație, programe 
de studii în domenii diferite.  

Mediul de rezidență influențează accesul la educația universitară. În ultimii ani se observă o 
reducere semnificativă a tinerilor din mediu rural care obțin diploma de bacalaureat Aceasta poate fi 
atribuită mai multor factori. Cel mai important este absența unităților școlare de nivel liceal în 

mediul rural.  
Mediul de rezidență poate fi asociat cu nivelul de educație al părinților, un alt factor aparent 

decisiv pentru participarea și absolvirea programelor de studii universitare. Asocierea este însă una 

slabă și face diferența doar între persoanele ai căror părinți au absolvit cel mult nivelul gimnazial și 
persoanele care provin din familii în care cel puțin un părinte a absolvit un nivel de educație de nivel 
cel puțin liceal (secundar).  

Persoanele care domiciliază în prezent, sau au domiciliat cel puțin pe parcursul gimanziului, 
în mediul rural au, într-o măsură mai mare, părinți al căror nivel de educație este relativ mai redus 
(cel mult absolvenți de gimnaziu). În cazul celorlalte nivele educaționale, persoanele care 

domiciliază în mediul urban dețin majoritatea.  
Există un decalaj semnificativ, nu doar în ceea ce privește mediul de rezidență ci și asocierea 

semnificativă a acestuia cu nivelul de educație al părinților în ceea ce Persoanele care au finalizat 

studiile în cadrul unei universități provin dintr-o proximitatea geografică a universității, cei mai mulți 
provenind chiar din județul în care universitatea își desfășoară activitatea.  

Existența unor centre universitare mai mici, pe lângă cele din marile orașe, cum este şi Iaşul, 
poate însemna acces la educație superioară pentru mai multe categorii de populație (în special cei 

care nu își permit să se întrețină în orașele mari din România), contribuind astfel la asigurarea 
principiului egalității de oportunitate educațională. 

Există o intensitate redusă, între genul absolvenților și profilul liceului din care provin pentru 

toate domeniile fundamentale din care fac parte programele de studii absolvite.  
Există o legătură între genul absolvenților, profilul liceului precum și domeniul fundamental al 
programului de studii absolvit, chiar dacă nu putem stabili matematic o determinare directă între 

cele trei variabile.  
Între profilul liceului absolvit și ramura de știință în care este încadrat programul de studii 

absolvit, respectiv domeniul fundamental de ierarhizare în care este încadrat programul de studii 

absolvit, există o asociere semnificativă în cazul populației de absolvenți.  
Există o afinitate evidentă între absolvenții liceelor cu anumite profile și absolvirea ulterioară a unui 
program de studii dintr-o anumit domeniu fundamental de ierarhizare.  

Domeniul științelor inginerești atrage majoritatea absolvenților liceelor cu profil tehnologic și 
industrial, precum și ponderea cea mai mare din rândul absolvenților liceelor cu profil teoretic – real 
(44,5% dintre absolvenții acestui tip de licee au absolvit un program de studii din domeniul 

științelor inginerești) și ai liceelor cu profil teoretic – științe ale naturii (38% dintre absolvenții 
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acestui tip de licee). De cealaltă parte, domeniul științelor sociale atrage majoritatea absolvenților 
liceelor cu profil teoretic uman (51,6% dintre absolvenții acestui tip de licee), precum și majoritatea 
absolută a absolvenților de licee cu profil economic (65,9%).  

Vârsta reprezintă un factor deosebit de important care influențează tranziția de la nivelul secundar 
de educație la cel superior.  

Majoritatea absolvenților programelor de studii universitare par să se fi înmatriculat în acest 

nivel educațional imediat după obținerea bacalaureatului și, în plus, par să fi absolvit programele de 
studii în timpul teoretic alocat acestora (de 3, 4, 5 sau 6 ani universitari, în funcție de specializarea 
urmată).  

Există însă un grup relativ numeros de absolvenți care au vârste relativ mai mari, persoane 
care de regulă sunt considerate ”studenți non-tradiționali” din punctul de vedere al vârstei.  
Există cel puțin trei momente cheie ale parcursului educațional care duc la prelungirea, uneori cu 

peste 10 ani, a parcursului educațional. 
Primul, mai puțin important și nesemnificativ din punct de vedere statistic este obținerea cu 
întârziere a diplomei de bacalaureat. Este însă important să subliniem faptul că nu există o asociere 

statistică între vârsta persoanelor care au participat la cercetare și vârsta lor la obținerea diplomei 
de bacalaureat.  

Un al doilea moment, care survine cronologic obținerii diplomei de bacalaureat este 

înmatricularea la un program de studii universitare de licență. Acesta este momentul aparent decisiv 
în prelungirea parcursului educațional.  
Există o asociere puternică între vârsta persoanelor care au completat chestionarul și tranziția 

întârziată către universitate.  
Majoritatea persoanelor cu vârste cuprinse între 23 și 30 de ani au un parcurs educațional de 

regulă neîntrerupt de la momentul absolvirii liceului până la înscrierea la un program de studii 

universitare. În cazul persoanelor cu vârste peste 30 întârzierea acestui pas este evidentă și, mult 
mai important, destul de îndelungată. Circa 47% dintre persoanele cu vârste cuprinse în 30 și 35 de 
ani au amânat, după obținerea diplomei de bacalaureat, cel puțin 4 ani înscrierea în programul de 

studii universitare. În cazul persoanelor cu vârsta peste 35 de ani întreruperea parcursului 
educațional este și mai îndelungată (peste 10 ani) și mai evidentă (83% dintre persoanele din 
această grupă de vârste).  

În cele din urmă, un al treilea moment cheie în prelungirea parcursului educațional este 

amânarea finalizării programului de studii.  
Pe măsură ce vârsta persoanelor chestionate crește șansele ca acestea să finalizeze la timp 
programul de studii scade. Astfel, dacă 80% dintre persoanele cu vârste între 20 și 23 de ani au 

finalizat la timp programul de studii, 62% dintre persoanele cu vârsta între 30 și 35 de ani reușesc 
aceelași lucru.  
Motivele invocate pentru nefinalizarea la timp a programului de studii sunt, cel mai adesea legate de 

caracteristici sau evenimente specifice acestuia. Singura excepție este legată de motivele legate de 
activitatea la locul de muncă, invocată în 23% dintre cazuri.  

Dacă elemente precum nivelul de educație al părinților, mediul de rezidență sau vârsta nu 

reprezintă factori surprinzători care influențează accesul și participarea la educația unviersitară, 
genul este într-o oarecare măsură un astfel de factor. 
Este dificil să se determine cu precizie măsura în care genul unei persoane determină alegerea unui 

anumit program de studii, însă se poate afirma faptul că genul influențează atât profilul liceului 
urmat cât și domeniul fundamental în care poate fi clasificat programul de studii absolvit de o 
persoană.  

Accesul bărbaților la educație universitară este extrem de redus și limitat la câteva domenii 
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de studii, cum ar fi cel al științelor inginerești sau sportive. Pe de altă parte predominanța femeilor 
în cazul anumitor domenii, sau chiar profile de licee ridică probleme ulterior din perspectiva șanselor 
de angajare pe piața muncii.  

Vârsta reprezintă un alt element important, din perspectiva universităților și a capacității 
acestora de a atrage și menține în sistemul educațional persoane cu vârste netradiționale pentru 
acest nivel de educație. Pauza relativ lungă, de cel puțin 4 ani dar uneori și de peste 10 ani, pe care 

persoanele adulte, cu vârste peste 30 de ani, o fac de la momentul obținerii diplomei de bacalaureat 
până la înmatricularea într-un program de studii, este una cu efecte foarte importante privind 
șansele de reîntoarcere în sistemul educațional. Aceasta afectează de cele mai multe ori și 

capacitatea de absolvire a programului de studii la care aceste persoane se înmatriculează.  
Motivele pe care persoanele cu vârste peste 30 de ani le invocă pentru a justifica întârzierea 
finalizării programului de studii universitare sunt, de cele mai multe ori, legate de funcționarea 

programului de studii, de modul în care universitățile gestionează aceste programe. Este evident 
faptul că, pentru a spori șansele de finalizare la timp și pentru a eficientiza activitățile educaționale 
ar trebui dezvoltate, la nivelul fiecărei universități în parte, politici de flexibilizare a organizării 

tradiționale a programelor de studii.  
A inova înseamnă a face o schimbare, a introduce o noutate într-un domeniu, într-un sistem 

etc.; a introduce, a adopta, a propaga o inovație. 

Procesul de inovarea antreprenorială trebuie să cuprindă toate elementele care influențează 
procesul de inovare și anume: infrastructura informațională, infrastructura materială (financiară), 
infrastructura resurselor umane, infrastructura tehnică, infrastructura de promovare și marketing.  

Antreprenorii, pentru a desfășura o activitate profitabilă și de succes, trebuie să găsească soluții la 
problemele sociale, să identifice ceea ce nu funcționează și să rezolve problemele schimbând 
sistemul, produsul sau serviciul.  

Competențele antreprenoriale generale se referă la capacitatea unui individ de a pune ideile 
în practică, respectiv creativitatea, inovația, asumarea riscurilor, precum şi capacitatea de a planifica 
şi de a implementa proiecte în scopul atingerii obiectivelor. Antreprenorul, în societatea 

contemporană, prezintă idei care sunt ușor de folosit și înțeles, etice şi care implică sprijin larg în 
vederea maximizării numărului de persoane locale ce vor acționa și implicit vor prelua ideea şi o vor 
implementa. Se poate spune că, fiecare antreprenor social reprezintă un recrutor în masă al unor 
transformatori în plan local aceștia devenind astfel un model, care demonstrează că cetățenii care 

își transformă pasiunea în acțiune pot face aproape orice își propun.  
În concordanţă cu aceste principii, actualul proiect formulează şi unele din principalele sale 

obiective, respectiv activitatea 1 privind Proiectarea de acțiuni inovative și implementarea de măsuri 

de asistență educațională pentru minim 300 de persoane din GT elevi (cod 4S100) și minim 450 de 
persoane din GT studenți (cod 4S100) dn minim 3 universități, îndeosebi a persoanelor din mediul 
rural din cadrul proiectului POCU, ”Măsuri active pentru creșterea participării la învățămantul terțiar 

antreprenorial a studenților din medii defavorizate” cu SA 1.1 - Proiectarea executivă și 
metodologică a acțiunilor inovative de asistență și dezvoltarea resurselor de învățare/infrastructură 
educațională la 3 universități, pentru creșterea participării grupurilor defavorizate la învățământul 

superior, inclusiv a studenților netradiționali.  
În vederea proiectării executive și metodologice a acțiunilor inovative de asistență și dezvoltare a 
resurselor de învățare în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate, în special pentru cei 

care provin din grupuri vulnerabile, cu accent pe populația roma, cei din mediul rural și 
cursanții/studenții netradiționali, implementarea activităților se poate face prin acțiuni inovative, 
cum ar fi instituirea şi utilizarea unor pachete integrate de măsuri de asistenţă educațională și 

sprijin financiar, care să includă, de exemplu: burse de studii/sprijin financiar, mobilități, constituirea 
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de reţele şi comunităţi virtuale de studii etc. Dezvoltarea de oferte educaționale cu conţinut inovator 
în învăţământul terțiar universitar și non-universitar tehnic organizat în cadrul instituțiilor de 
învățământ superior acreditate care să promoveze experienţe de învăţare de calitate (ex: resurse de 

studiu moderne şi flexibile, promovarea educației antreprenoriale etc.) prin corelarea cu nevoile 
pieţei muncii din sectoarele economice cu potențial competitiv şi din domeniile de specializare 
inteligentă.  

În cadrul proiectului se pot realiza, în mod normal, o gamă largă de activități, de exemplu: 
-activități care consolidează cooperarea și activitățile în rețea între organizații;-testarea și/sau 
punerea în aplicare a unor practici inovatoare în domeniile educației, formării și tineretului;-activități 

care facilitează recunoașterea și validarea cunoștințelor, aptitudinilor și competențelor dobândite 
prin învățarea formală, non-formală și informală;-activități de cooperare între autoritățile regionale 
pentru a promova dezvoltarea sistemelor de educație, formare și tineret și integrarea acestora în 

acțiunile de dezvoltare locală și regională;-activități de sprijinire a cursanților cu handicap/nevoi 
speciale pentru finalizarea ciclurilor educaționale și pentru facilitarea tranziției lor către piața forței 
de muncă, inclusiv prin combaterea segregării și a discriminării comunităților marginalizate în 

sectorul educației;-activități de îmbunătățire a pregătirii și a mobilizării specialiștilor din domeniul 
educației și formării pentru provocările legate de echitate, diversitate și incluziune din mediul de 
învățare;-inițiative care promovează spiritul și aptitudinile antreprenoriale pentru încurajarea 

antreprenoriatului activ (inclusiv antreprenoriatul social), derulate de tineri.  
Pentru realizarea acestor obiective, respectiv pentr bunul mers al prezentului proiect se consideră 
util ca elaborarea conținutului studiilor și analizelor în vederea proiectării executive și metodologice 

a acțiunilor inovative de asistență și dezvoltare a resurselor de învățare să se facă în luna 
precedentă lunii în care este programată fiecare acţiune în parte. 

 

 
Inovarea presupune a face o schimbare, a introduce o noutate într-un domeniu, într-un 

sistem, altfel spus a introduce, a adopta, a propaga o inovație. 

Inovarea socială rezidă în faptul de a dezvolta idei, servicii și modele prin care pot fi mai bine 
abordate provocările sociale, cu participarea actorilor publici și privați, inclusiv a societății civile, cu 
scopul îmbunătățirii serviciilor sociale.  

Capacitatea de a acționa a societății este profund influenţată de inovarea sociala care 

reprezintă acea inovare care are un caracter social atât din punctul de vedere al scopurilor urmărite, 
cât și al mijloacelor folosite, în special cea referitoare la dezvoltarea și aplicarea de noi idei privind 
produse, servicii și modele, care răspund unor nevoi sociale și, în același timp creează noi relații sau 

colaborări sociale.Inovarea este recunoscută drept motorul dezvoltării.  
Promovarea conceptului de inovare socială este realizată cu scopul de a testa și a 

implementa la scară largă soluții inovatoare, la nivel local sau regional, pentru a aborda provocările 

sociale.  
Importanţa inovării sociale la nivel european, mai ales în contextul inițiativelor din domeniul 

incluziunii sociale și a combaterii sărăciei se află în corelaţie cu rolul său de promovare a unor soluții 

și modalități noi, creative, de rezolvarea problemelor cu care se confruntă anumite comunități și 
societatea în ansamblul său. Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și 
inovare socială, identifică inovarea socială ca un instrument puternic pentru a soluționa problemele 

sociale generate de: îmbătrânirea populației, sărăcie, șomaj, noile modele de organizare a muncii și 
noile stiluri de viață, pentru a răspunde așteptărilor cetățenilor în ceea ce privește justiția socială, 
educația și asistența medicală. Inovarea socială are o importanță deosebită, având în vedere faptul 

că acestea vizează cu prioritate comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune 
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socială. 
Inovarea socială se identifică ca fiind un instrument puternic în cadrul Uniunii Europene 

privind ocuparea forței de muncă și inovare socială, întrucât stă la baza soluționării problemelor 

sociale generate de: îmbătrânirea populației, sărăcie, șomaj, noile modele de organizare a muncii și 
noile stiluri de viață, pentru a răspunde așteptărilor cetățenilor în ceea ce privește justiția socială, 
educația și asistența medicală. 

Unul dintre rolurile Programului Operaţional Capital Uman constă în promovarea inovării 
sociale, în special a testa, eventual implementa la scară largă soluții inovatoare, inclusiv la nivel 
local sau regional, pentru a aborda provocările sociale, în parteneriat cu partenerii relevanți din 

sectorul privat, public și ONG, comunitate și sectorul de întreprinderi sociale. Inovarea socială 
reprezintă un proces complex ce introduce pe piață noi tehnologii, noi produse materiale sau noi 
servicii prin creativitate, invenție sau descoperire. 

Tranziţia accelerată marcată de transformări complexe şi profunde în toate domeniile de activitate, 
conduc la o creştere a interesului pentru inovare, ca modalitate de a obţine o creştere economică 
durabilă a organizaţiilor şi a societăţii. Amploarea inovării se reflectă în primul rând în ritmurile 

dezvoltării de noi produse şi tehnologii, dar schimbările nu se referă doar la lucruri tangibile.  
Acţiunile privind carcaterul de noutate fac parte din viaţa omului nu de ieri, de azi, găsirea şi 
introducerea noului reprezentând factorii principali care au determinat evoluţia omenirii de-a lungul 

întregii sale existenţe. Importanţa şi volumul acestor activităţi au crescut odată cu dezvoltarea 
societăţii 
Metodele de management, organizarea şi configurarea afacerii se numeroase acţiunile de inovare 

orientate, care contribuie la obţinerea de avantaje competitive durabile. Inovarea se manifestă în 
societate în general, materializându-se în noi strategii, concepte, idei şi organizaţii care se 
adresează nevoilor sociale – de la piaţa muncii şi condiţiile de lucru, până la educaţie, sănătate şi 

dezvoltarea comunitară.  
Importanţa pe care o au în prezent activităţile de inovare poate fi explicată din perspectiva 
transformărilor din economie şi societate, determinate de creşterea concurenţei, de progresul tehnic 

şi, mai ales, de dezvoltarea inimaginabilă a tehnologiilor informatice. Noului context îi corespund 
schimbări fundamentale ale modelelor economice. Prosperitatea era măsurată în economia 
tradiţională (orientată spre producţie) prin producţii mai mari de la un an la altul, creşterea 
înseamnând a face mai multe lucruri noi în acest an faţă de anul trecut.  

Sursa reală de prosperitate şi capital în această nouă eră şi nu bunurile materiale constituie 
inovarea, aceasta fiind o schimbare fundamentală a modelului economic, în care accentul se pune 
pe dezvoltarea resurselor intangibile, a invenţiilor şi pe transformarea lor în surse ale inovării.  

Analiza acțiunilor inovative de asistență și dezvoltare a resurselor de învățare în cadrul instituțiilor 
de învăţământ superior acreditate, în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile, cu 
accent pe populația roma, cei din mediul rural și cursanții/studenții netradiționali şi implementarea 

activităților are la bază diferite acțiuni inovative, cum ar fi instituirea şi utilizarea unor pachete 
integrate de măsuri de asistenţă educațională și sprijin financiar, care să includă, de exemplu: burse 
de studii/sprijin financiar, mobilități, constituirea de reţele şi comunităţi virtuale de studii etc. În 

perioada actuală un rol important îl are, corelarea cu nevoile pieţei muncii din sectoarele economice 
cu potențial competitiv şi din domeniile de specializare inteligentă a ofertelor educaționale cu 
conţinut inovator în învăţământul terțiar universitar și non-universitar tehnic organizat în cadrul 

instituțiilor de învățământ superior acreditate care să promoveze experienţe de învăţare de calitate 
(ex: resurse de studiu moderne şi flexibile, promovarea educației antreprenoriale etc.).În cadrul 
proiectului se pot realiza, în mod normal, o gamă largă de activități, de exemplu: 
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ACȚIUNI INOVATIVE DE ASISTENȚĂ ȘI DEZVOLTARE A RESURSELOR DE ÎNVĂȚARE 

-activități care consolidează cooperarea și activitățile în rețea între organizații; 

-testarea unor practici inovatoare în domeniile educației, formării și tineretului; 

- punerea în aplicare a unor practici inovatoare în domeniile educației, formării și tineretului; 

-activități care facilitează recunoașterea și validarea cunoștințelor; 

-activități care evidenţiază aptitudinile și competențele dobândite prin învățarea formală; 

-activități care evidenţiază aptitudinile și competențele dobândite prin învățarea non-formală; 

-activități care evidenţiază aptitudinile și competențele dobândite prin învățarea informală; 

-activități de cooperare între autoritățile regionale pentru a promova dezvoltarea sistemelor de 

educație; 

-activități de cooperare între autoritățile regionale pentru a promova integrarea tinerilor în acțiunile 

de dezvoltare locală și regională; 

-activități de sprijinire a cursanților cu handicap/nevoi speciale pentru finalizarea ciclurilor 

educaționale; 

-activități de sprijinire a cursanților cu handicap/nevoi speciale  pentru facilitarea tranziției lor către 
piața forței de muncă; 

-activități de sprijinire a cursanților cu handicap/nevoi speciale  prin combaterea segregării și a 
discriminării comunităților marginalizate în sectorul educației;   

-activități de îmbunătățire a pregătirii și a mobilizării specialiștilor din domeniul educației și formării 
pentru provocările legate de echitate, diversitate și incluziune din mediul de învățare; 

-inițiative care promovează spiritul și aptitudinile antreprenoriale pentru încurajarea 
antreprenoriatului activ (inclusiv antreprenoriatul social), derulate de tineri.  

Unele dintre aceste activități sunt relevante în special pentru unul sau mai multe domenii de 
educație, formare și tineret. 
Se preconizează că acțiunile sprijinite în cadrul acestei acțiuni vor avea efecte pozitive și pe termen 

lung asupra organizațiilor participante, asupra sistemelor de politică în care se încadrează aceste 
acțiuni, precum și asupra organizațiilor și persoanelor implicate direct sau indirect în activitățile 
organizate, vor conduce la dezvoltarea, transferul și/sau punerea în aplicare a unor practici 

inovatoare la nivel organizatoric local, regional, național sau european. 
Pentru bunul mers al prezentului proiect se consideră util ca elaborarea conținutului studiilor și 
analizelor în vederea proiectării executive și metodologice a acțiunilor inovative de asistență și 

dezvoltare a resurselor de învățare să se facă în luna precedentă lunii în care este programată 
fiecare acţiune în parte. 

 În cadrul procesului complex al inovării sociale sunt reliefate acţiuni privind introducerea pe 

piață de noi tehnologii, noi produse materiale sau noi servicii prin creativitate, invenție sau 
descoperire. Antreprenoriatul este productiv doar atunci când se bazează pe inovație. Astfel, 
economiile dezvoltate sunt toate lideri în inovare. Studierea capacității inovatoare a întreprinderilor, 

identificarea barierelor în calea inovării și determinarea unei prioritizări a nevoilor, sunt subiecte de 
cercetare de actualitate.  

Inovarea socială are la bază o serie de tehnici, cum ar fi: 

-lansarea unui nou produs pe piață;  
-reorganizarea structurii organizatorice a companiei;  
-modificarea și îmbunătățirea produselor, a serviciilor sau a tehnologiei utilizate;  

-îmbunătățirea politicilor de abordare a clienților, de promovare a produselor și serviciilor;  
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-îmbunătățirea aspectului produsului, îmbunătățirea serviciilor prin achiziția de noi invenții 
sau tehnologii. 

Antreprenoriatul este productiv doar atunci când se bazează pe inovație.  

Studierea capacității inovatoare a întreprinderilor, identificarea barierelor în calea inovării și 
determinarea unei prioritizări a nevoilor, sunt subiecte de cercetare de actualitate. Prin inovare 
antreprenorială se realizează orientarea permanentă a antreprenorului către piața de desfacere a 

produselor sau serviciilor.  
Inovarea antreprenorială reprezintă principalul factor care influențează dezvoltarea 

economică și care duce la o dezvoltare antreprenorială durabilă.  

Procesul de inovarea antreprenorială trebuie să cuprindă toate elementele care influențează 
procesul de inovare și anume:  

-infrastructura informațională,  

-infrastructura materială (financiară),  
-infrastructura resurselor umane,  
-infrastructura tehnică,  

-infrastructura de promovare și marketing.  
Antreprenorii, pentru a desfășura o activitate profitabilă și de succes, trebuie să găsească 

soluții la problemele sociale, să identifice ceea ce nu funcționează și să rezolve problemele 

schimbând sistemul, produsul sau serviciul.  
Inovația și antreprenoriatul dispar dacă nu produc efectele dorite, sunt mai degrabă 

pragmatice, ele promit să păstreze flexibilitate și noul în societate, business, industrie, economie 

sau în serviciul public.  
Este nevoie de o societate antreprenorială în care inovația și antreprenoriatul sunt normale și 

se desfășoară în mod continuu.  

Competențele antreprenoriale generale se referă la capacitatea unui individ de a pune ideile 
în practică, respectiv creativitatea, inovația, asumarea riscurilor, precum şi capacitatea de a planifica 
şi de a implementa proiecte în scopul atingerii obiectivelor.  

Antreprenorul, în societatea contemporană, prezintă idei care sunt ușor de folosit și înțeles, 
etice şi care implică sprijin larg în vederea maximizării numărului de persoane locale ce vor acționa 
și implicit vor prelua ideea şi o vor implementa.  

Se poate spune că, fiecare antreprenor social reprezintă un recrutor în masă al unor 

transformatori în plan local aceștia devenind astfel un model, care demonstrează că cetățenii care 
își transformă pasiunea în acțiune pot face aproape orice își propun.  

Antreprenorii sunt percepuți ca vizionari pragmatici ce produc schimbări sociale sustenabile, 

sistemice și pe scară largă printr-o nouă invenție sau printr-o abordare diferită și mai riguroasă a 

tehnologiilor și strategiilor cunoscute. 
 

 
 
 

 
Avizat, 
 

Manager de proiect:  
Conf. dr. Carmen Olguța BREZULEANU 
 

 


