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Cap I 
ANTRPRENORIATUL-

ACTIVITATE DE BAZĂ A 
ECONOMIEI



1.3 Antreprenoriatul şi inovaţia
• Inovaţia este finalitatea posibilă a unei invenţii, punerea în aplicare a acesteia, un process complex prin care

noile idei tehnologice văd lumina, graţie unei “comercializări” adecvate.

• Inovaţia constă, indiferent de domeniul vizat, în adoptarea de către o firmă a unei ⁄ unor schimbări în scopul
creşterii eficienţei globale, pentru a putea răspunde noilor exigenţe

• ale pieţei sau pentru a “ataca” noi pieţe.

• Instrumentul specific al antreprenorilor este inovaţia, ea este mijlocul prin care antreprenorii exploatează
schimbarea, ca pe o ocazie pentru diferite afaceri sau servicii.

• Sursele inovaţiei, schimbările şi simptomele acesteia sunt elemente căutate de către antreprenori. Aceştia
caută toate ocaziile favorabile, cărora merită să le acorzi o şansă.

• Inovaţia reprezintă potenţialul de producere a bogăţiei din mijloace deja existente.

• Cu alte cuvinte putem defini inovaţia ca acea aptitudine prin care printr-un mijloc (în sens economic sau social)
se găseşte o întrebuinţare pentru ceva din natură căruia i se conferă valoare de întrebuinţare.

• Inovaţia reprezintă funcţia specifică a iniţiativei de afaceri, ea este mijlocul cu ajutorul căruia
întreprinzătorul fie creează noi resurse producătoare de avuţie, fie le înzestrează pe cele existente cu
un potenţial sporit de creare a avuţiei.
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Antreprenoriatul inovativ este un tip de antreprenoriat
care reformează sau revoluţionează modelul de producţie prin
realizarea unei invenţii sau, în general, produce o nouă marfă,
identifică o nouă sursă de materie primă, pătrunde pe o nouă
piaţă de desfacere (Schumpeter, 2003).

Antreprenoriatul inovativ reprezintă un termen folosit
pentru a descrie inovaţiile tehnice şi tehnologice noi dezvoltate
(Krutilina, 2013).



Sistemul de management al inovării (SMI) reprezintă setul de
elemente interdependente sau interactive ale unei organizații pentru stabilirea
strategiei și a obiectivelor de inovare, precum și a proceselor de realizare a
obiectivelor.

Tipuri de sisteme de managementul inovării:

 Sistem independent (e.g. C&D și/sau companii care se ocupă de
inovare)

 Sistem integrat, atunci când sistemul de administrare a inovării este
integrat în activitățile de bază și în conducerea organizației în scopul atingerii
obiectivelor de inovare și atunci când performanța este măsurabilă și
îmbunătățită.



Aplicațiile tehnicilor de management al inovării sunt adesea necesare

pentru dezvoltarea corectă a managementului inovării și pentru creșterea impactului

de afaceri al activităților de inovare. Aceste tehnici sunt aplicate atât la nivelul SMI

pentru înțelegerea contextului, dezvoltarea strategiei, precum și pentru a genera, a

evalua și a selecționa noile idei, a dezvolta proiectul de inovare: de exemplu,

asigurarea protecției și diseminarea rezultatelor, etc. Procesul legat de informațiile

strategice este bazat pe colectarea, prelucrarea, analiza și producerea de informații și

cunoștințe care să contribuie la luarea deciziilor în diferite etape de management al

inovației: decizii în ceea ce privește proiectele care urmează să fie lansate, elaborarea

proiectului, fezabilitatea proiectului, dezvoltarea produsului și lansarea produsului,

protejarea rezultatelor, libertatea de utilizare și constrângerile de reglementare și

etice.



Proprietatea intelectuală

În SMI, principalele domenii legate de proprietatea intelectuală sunt următoarele:

 contextul: monitorizarea evoluțiilor din legislația națională IP și a competenței la nivel

mondial, respectiv identificarea și monitorizarea diferențelor de legislatia legată de inițiatorii

IP, de protecție și de înregistrare;

 strategia IP, ca o componentă a strategiei de inovare;

 cultura: sensibilizarea (inclusiv formarea, dacă este necesar) a angajaților și a

managementului de top care se ocupă cu IP (libertatea de a opera, de protecție, creșterea

valorii);

 numirea unei persoane sau a unei echipe, pentru punerea în aplicare a unei strategii IP

și pentru gestionarea portofoliului de drepturi conexe;

 dezvoltarea de instrumente și resurse pentru asigurarea trasabilitătii procesului inventiv

și furnizarea dovezilor în ceea ce privelte inițiatorul și datele ideii respective;

 procesul de inovare pentru protejarea inovației și riscurile operaționale privind IP-ul

terților.



În mod firesc, una dintre cele mai practice și mai ieftine soluții este de a

trata proprietatea intelectuală ca fiind secret comercial. Având acestea la bază, putem

umple rapid piața de produse sau servicii și putem satisface nevoile clienților. Până în

momentul în care concurenta dezvoltă și intră pe piață cu produsele ei, puteți obține

succese în continuare cu o versiune îmbunătățită a produsului sau prin scaderea

prețului.

Unul dintre exemplele de utilizare a secretului comercial este industria de
automobile. Este datorită faptului că ca noile prototipuri de automobile, precum și
componentele acestora trebuie să fie în conformitate cu norme strict secrete până la
introducerea oficială.



Creativitatea antreprenorială

Într-un mediu creativ, cunoștințele sunt disponibile tuturor, ceea ce înseamnă că sursele
de informații pot fi accesate de oricine (acestea includ statistici, email-uri, cărți, studii, rapoarte de
proiect, calcule). Atunci când se crează mediul fizic, este important nu doar să preintampinam fluxul
de informații, dar, în același timp, sa nici nu le distragem atenția oamenilor de la propria lormuncă.
Procesul de creativitate în echipă

1. Prima etapă este pregătirea, când se colectează date și informații. Condiția de a crea
ceva nou este de a cunoaște și a înțelege ceea ce este vechi. Gândurile creative apar numai dacă am
ajuns să cunoaștem și să experimentăm foarte bine domeniul respectiv. În această fază echipele
prezintă o serie de avantaje față de indivizi care lucreaza izolati prin faptul ca se insumează
cunoștintele tuturor indivizilor membri in echipa și, prin urmare, aceștia au acces la un volum mai
mare de informații și pot ajunge mai ușor la date de care este nevoie.



2. Următorul pas este brainstorming-ul, sau generarea de idei, colectarea de idei.
Suntem mai creativi dacă stim ca există șansa ca ideile noastre sa fie încorporate în practica
companiei și daca putem simți că este utilă contribuția noastră. Acest sentiment este mai puternic
în cazul în care exista niste obiective setate clar – ce vrem să realizăm și ceea ce va conta ca fiind
util. În timpul brainstorming-ului, este important să nu ne lasam prada tentației de a evalua ideile în
curs de dezvoltare, ci să acordam libertate deplina fluxului de gânduri. În acest fel participanții pot
avea un flux nemarginit de idei și se pot genera asocieri neobișnuite.

3. După colectarea ideilor, putem lua o pauză pentru a lăsa ideile să se incubeze, să se
coacă. În această fază gândurile pot aparea spontan și întregul set de probleme poate primi o nouă
abordare.



4. Urmând pașii de mai sus se pot genera idei noi și neobișnuite. Foarte des vom
obține o experiență „DA”, care este ca atunci cand găsesti piesa lipsă dintr-un puzzle, cu toate ca
piesa a fost mereu în fața noastră. Se mai poate întâmpla ca, scormonind sistematic prin lista de
idei sa putem ajunge la o nouă soluție, complet noua, bazată pe mai multe idei.

5. Ca un ultim pas trebuie să selectăm ideile care urmează să fie puse în aplicare și va
trebui să elaborăm o soluție complexă. Aplicare în practică in mod corespunzător a ideilor
selectate pentru îmbunătățirea rezultatelor organizației este la fel de importantă ca și generarea
de idei. În această fază, putem evalua modalitățile posibile de implementare și apoi, pe baza
ideilor celor mai promițătoare sa cream o soluție finală, complexă la problema noastră.



Inovarea bazată pe cunoștințe

TRIO în managementul cunoștințelor
Tehnica – de exemplu, baza de date a fost deja creată
Organizarea – toți colegii trebuie să fie informați ca trebuie sa impartaseasca informațiile și

concluziile cu o bază de date comunca. Verificațibaza de date dupa 2 luni. Încă este goala? De ce?
Ființa umană – are nevoie demotivație
Toate cele trei aspecte trebuie să fie luate în considerare. Baza de date este instalata și funcționeaza.

Ce se întâmplă cu oamenii atunci? Le-a explicat cineva cum funcționează baza de date? S-a acordat suficient timp
pentru alimentarea cu informații a aceastei baze de date? Au fost rugați să impartaseasca date importante cu
caracter personal? De ce ar face asta? Au fost motivați în vreun fel? Daca acestea toate au fost facute, în
continuare partea tehnică și utilizarea acesteia poate dura prea mult timp și poate deveni complicată. Deci, va
trebui să se verifice toate cele trei elemente.



Sursele inovării
• Multe inovaţii apar dintr-o sclipire de moment, iar altele sunt rezultatul unei căutări conştiente, consecvente a 

posibilităţilor de inovare, care se găsesc doar în câteva situaţii. 

• Astfel, în cadrul unei companii, se pot identifica şapte surse de ocazii de inovaţii, dintre care patru se află în interiorul
organizaţiei economice, iar trei în afara sa. 

a) în cadrul unei firme: 

– evenimentele neaşteptate; 

– discordanţele; 

– nevoile specific unor activităţi; 

– schimbările produse la nivelul sectorului de activitate şi al pieţei; 

a1) Evenimentele neaşteptate (succese sau eşecuri) reprezintă acele surse productive ale unor posibilităţi de inovare deoarece
pentru majoritatea firmelor ele sunt aspecte care nu se iau în seamă. 

Caracteristica firmelor „cu iniţiativă” au după cum afirmă Peter Drucker: „două „pagini întâi”- una cu probleme şi una cu 
posibilităţi , iar managerii le acordă ambelor aceeaşi atenţie”. 

a2) Discordanţele – reprezintă o nepotrivire flagrantă între două sau mai multe evenimente. O discrepanţă între aşteptări şi
rezultate poate oferi posibilităţi de inovare. 

a3) Nevoile specifice unei activităţi

a4) Schimbările produse la nivelul sectorului de activitate şi al pieţei 

• Structura sectorului de activitate se poate schimba, iar această schimbare poate oferi o extraordinară posibilitate de 
inovare. 
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Sursele inovării

b) în afara firmei: 

– schimbările demografice; 

– schimbările la nivelul percepţiei; 

– noile cunoştinţe în domeniu. 

b1) Schimbările demografice – sunt surse externe inovării, iar pentru cei care le urmăresc şi le exploatează
acestea reprezintă posibilităţi de mari venituri. 

b2) Schimbările la nivelul percepţiei – se leagă de modul în care un manager vede „partea plină a unei jumătăţi de 
pahar„ sau „partea goală a unei jumătăţi de pahar”, iar această percepţie creează posibilităţi de inovare. 

b3) Noile cunoştinţe – inovaţiile bazate pe cunoaştere diferă de celelalte prin timpul necesar realizării lor şi prin
problemele care reuşesc să le ridice întreprinzătorilor. Între apariţia unei noi cunoştinţe şi aplicarea ei pe piaţă
trec aproximativ 50 de ani, cifră demonstrată de-a lungul timpului
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Cadrul inovare-antreprenoriat

Temporizare

Inovare Antreprenoriat

Relaţii
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Inovare
• Inovația implică conversia noilor cunoștințe într-un

nou produs, proces sau serviciu și punerea acestui
nou produs, proces sau serviciu în utilizare reală.
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Dilemele inovării

• Impulsul tehnologic sau cererii de piaţă:

• Impulsul tehnologic este opinia prin care noile cunoștiințe create de tehnicieni sau oameni
de știință sunt cele care împing procesul de inovație.

• Crearea cererii de piaţă este punctul de vedere prin care atracția utilizatorilor de pe piață
este responsabilă pentru inovație. „Utilizatorii principali” au o importanță deosebită.



17

Produsul şi procesul inovării

Stabilirea concepţiei dominante

Rata de 
inovare

Procesul de
inovare

Inovarea
produsului

Timp
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Implicațiile produsului /
model de inovare a proceselor

• Noile industrii în curs de dezvoltare favorizează inovarea produselor.

• Industriile mature favorizează inovarea proceselor.

• Noii intrați mici au cele mai mari oportunități în primele etape ale unei industrii.

• Firmele mari existente obţin avantaj în etapele ulterioare.
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Dilemele inovaţiei 2
• Inovație de produs sau proces:

• Inovația produsului se referă la produsul (sau serviciul) final care urmează să fie vândut, în special în
ceea ce privește caracteristicile sale.

• Inovarea proceselor se referă la modul în care este produs și distribuit un produs, în special în ceea ce
privește îmbunătățirea costurilor sau a fiabilității.
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Dilemele inovaţiei 3

• Inovație deschisă sau închisă:

• Inovație „închisă” - abordarea tradițională a inovației bazându-se pe resursele interne ale organizației - propriile
laboratoare și departamente de marketing. Inovația este secretă, dornică să protejeze proprietatea intelectuală și să
evite concurenții să se bazeze pe idei.

• Inovația „deschisă” implică importul și exportul deliberat de cunoștințe de către o organizație pentru a accelera și a
spori inovația acesteia. Schimbul deschis de idei este văzut ca fiind susceptibil de a produce produse mai bune mai
repede.
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Dilemele inovaţiei 4

• Echilibrul dintre inovația deschisă și cea închisă depinde de:

• Rivalitate competitivă - dacă este intensă, inovația închisă este mai bună.

• Inovație „one-shot” sau inovație continuă - inovația deschisă este cea mai bună acolo unde
inovația este continuă.

• Inovație strâns legată - inovația închisă este cea mai bună pentru a evita elementele
incoerente.
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Platformă conducătoare

• Platforma conducătoare se referă la modul în care firmele mari alimentează în
mod conștient companiile independente prin valuri succesive de inovație în jurul
„platformei” lor tehnologice de bază.
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Dilemele inovării 5

• Inovație tehnologică sau model de afaceri:

• Un model de afaceri descrie modul în care o organizație gestionează veniturile și costurile
prin aranjarea structurală a activităților sale.

• Inovația modelului de afaceri implică reorganizarea tuturor elementelor unei afaceri în noi
combinații. Aceasta poate implica inovație în:

• Produsul. Poate redefini ce este produsul sau serviciul și cum este produs.

• Vânzarea. Poate schimba modul în care organizația își generează veniturile - activitățile
sale de vânzare și distribuție.



Difuzia inovării

Difuzarea este procesul prin care inovațiile se răspândesc printre

utilizatori. 

Acest lucru poate varia atât în ceea ce privește viteza, cât și amploarea. 



Determinanți ai ofertei

de difuzie

 Gradul de îmbunătăţire

 Compatibilitate

 Complexitate

 Experimentare

 Relaţii de management



Determinanți ai cererii

de difuzie 

Conștientizarea pieței

Efecte de rețea 

Inovația clienților 



Curba S

Punct

De 

declanşare 
Punct

critic

Difuzie

timp



Punctele de decizie indicate prin curba S

Momentul

punctului critic 

Momentul

de platou

Extinderea

difuziei 

Momentul punct 

de declanșare 



 Un punct critic este momentul în care cererea pentru

un produs sau serviciu decolează brusc, cu o

creștere explozivă.

 Punctul de declanșare este opusul punctului de

basculare, atunci când cererea se prăbușește -

uneori drastic, dar adesea mai treptat.



Ce este prima mişcare? 

 Avantajul primei mişcări există atunci când o

organizație este mai bună decât concurenții săi, ca

urmare a faptului că este pe primul loc pe piață cu

un nou produs, proces sau serviciu. Cu toate

acestea, există și unele dezavantaje.



Beneficiile

curbei de 

experiență

 Beneficii

 de scară

 Acces la

 resurse rare

 Reputaţie

Costurile

de transfer ale

cumpărătorului



Avantajele unei mişcări întârziate

Parazitism - imitatarea

strategiilor de pionier

dar mai ieftin 

Învățarea - din

greșelile făcute

de către pionieri 



 Trei factori contextuali stau la bază în 

alegerea între inovare și imitare:

 Capacitate de captare a profitului

 Activele complementare

 Arene în mișcare rapidă 



Ce este inovația disruptivă? 

 Inovația disruptivă creează o creștere substanțială

oferind o nouă traiectorie de performanță care, chiar

dacă este inferioară inițial performanței tehnologiilor

existente, are potențialul de a deveni net superioară.



Inovarea disruptivă

Inovare

disruptivă

Performanța 

cerută de clienții 

low-end

Tehnologia 2

Performanța

cerută de clienții 

high-end 

Performanţă

Timp

Tehnologia 1



Inovare disruptivă
Titularii pot urma două politici pentru a-i menține receptivi la

inovațiile potențial disruptive:

Dezvoltă un portofoliu de opțiuni reale (investiții limitate care

mențin oportunități deschise pentru viitor);

Dezvoltă noi unități de risc - întreprinderi mici, inovatoare, cu

o relativă autonomie.



Portofoliul opţiunilor de inovare

Poziţionarea opţiunilor

Mare

Mică

Medie

Incertitudine

de piaţă

Mică Medie Mare

Mare

Lansarea platformei
Incertitudine

tehnică

Lansarea

îmbunătăţirilor

Opţiuni de

căutare

Pietre

De hotar



Stadii ale creşterii antreprenoriale

Mărime

Start-up

- capital?

Creştere

- management?

Maturitate

- creştere nouă?

Ieşire

- direcţia?

Antreprenoriat 

în serie

- idei?

Timp



Relațiile antreprenoriale

Antreprenoriatul implică deseori gestionarea relațiilor cu alte companii:

Investiție corporativă - investiții externe în noi proiecte, protejând astfel

întreprinderile din stadiul incipient de birocrația internă și prin răspândirea

riscului.

Spin-off-uri (sau spin-out-uri) - generația de unități inovatoare mici de la

organizații mai mari.

Ecosisteme - încurajarea comunităților de furnizori conectați, agenți,

distribuitori, francizați, antreprenori tehnologici și producători de produse

complementare.



Antreprenoriat social 

Antreprenorii sociali sunt indivizi și grupuri care

creează organizații independente pentru a mobiliza

idei și resurse pentru a aborda problemele sociale,

obținând de obicei venituri, dar pe bază non-profit.



Decizii de antreprenoriat social 

Misiune socială

Formă organizaţională

Model de afaceri



Definiţie

Inoprenor

Antreprenor inovativ

 „Innopreneurship” sau Antreprenoriat inovativ
este definit ca predarea și practicarea acțiunii
antreprenoriale care vizează implementarea de
noi descoperiri tehnice, organizaționale sau
științifice în produse și servicii comercializabile,
precum și stabilirea cu succes a acestora ca
noutăți pe piață.



 Atitudinea personală care stă la baza unei astfel
de acțiuni este uneori menționată și ca 
„inoprenor”, deși termenul „spirit inoprenorial” 
poate fi mai potrivit. Oamenii care demonstrează
capacitate antreprenorială inovativă din proprie
inițiativă sunt denumiți „inoprenori”.

 Cuvântul „inopreneurship” sau Antreprenoriat
inovativ subliniază relația dintre inovație și
utilizarea acesteia în cursul activității
antreprenoriale.



 Termenul de „inoprenoriat” se referă la predarea și

practicarea unui anumit tip de acțiune antreprenorială

care cuprinde toate procesele de generare de noi

cunoștințe, de dezvoltare de produse și servicii utile

pe baza acestor noi cunoștințe, de aducere a

acestora pe piață făcându-le accesibile unui număr

mare de potențiali utilizatori. În esență, inoprenoriatul

se referă la transformarea inovației într-o nouă sursă

de creare de valoare.



Inoprenoriat digital

 Un tip special de „inoprenoriat” este „inoprenoriatul digital”,
care descrie acțiunea antreprenorială pentru a genera și
implementa inovații bazate pe tehnologii digitale.

 Răspândirea tehnologiilor digitale în cursul digitalizării și al
schimbării digitale a creat un potențial enorm pentru geneza
inovațiilor din care pot fi dezvoltate noi produse și servicii. În
multe cazuri, dezlănțuirea acestui potențial necesită cunoștințe
foarte specializate, dar relativ puține resurse financiare.
Această natură specifică a inovațiilor digitale necesită o formă
specială de acțiune antreprenorială, care este descrisă prin
termenul „inoprenoriat digital”.



Strategia de antreprenoriat 

inovativ

 În ceea ce privește strategia, 

„inoprenoriatul” se concentrează 

întotdeauna pe întrebarea cum proprietățile 

caracteristice ale unei anumite inovații pot fi 

transformate în avantaje strategice în cadrul 

structurilor pieței și sistemelor relevante.



Transformarea digitală

 Din punct de vedere strategic, inoprenoriatul digital își
propune să reproiecteze structura și logica funcțională
a sistemelor tehnologice, economice, sociale și politice.

 Prin urmare, o condiție esențială pentru succes este o
înțelegere profundă a transformării digitale și a
principiilor care domină arhitectura sistemelor complexe
în era informației digitale. Întrucât transformarea
digitală și formarea rezultată a noilor structuri este în
prezent un proces continuu, abordările și modelele
conceptuale, cum ar fi „Cadrul erei digitale”, sunt de o
importanță deosebită.



Caracteristici în oglindă

Adaptor Inovator

Folosește o abordare disciplinată, precisă, 

metodică

Abordează sarcinile din unghiuri 

neobișnuite 

Mai degrabă este preocupat de rezolvarea 

problemelor

decât de găsirea lor

Descoperă problemele și posibile soluții 

Încercări de rafinare a practicilor actuale Pune sub semnul întrebării ipotezele de 

bază legate de practicile actuale 

Tinde să fie orientat spre mijloace Acordă puţină atenție mijloacelor; este mai 

interesat de scopuri 

Este capabil să lucreze cu detalii extinse Arată puțină toleranță față de munca de 

rutină 

Este sensibil la coeziunea și cooperarea 

grupului 

Are o nevoie mică sau deloc de consens; 

adesea este insensibil la ceilalți 



Procesul de inovare

Tipuri de inovare Sursele inovării

Invenţie Apariţii neaşteptate

Extindere Incompatibilităţi

Duplicare Necesităţi de proces

Sinteză Schimbări în domeniul 

economic şi de piaţă

Modificări geografice

Modificări de percepţie

Concepte bazate pe 

cunoaştere



Inovarea în acţiune

Tip Descriere Exemplu

Invenţie Produs, serviciu sau proces complet 

nou

Frații Wright - avion

Thomas Edison - bec

Alexander Graham Bell - telefon 

Extindere Utilizare nouă sau aplicație diferită a 

unui produs, serviciu sau proces deja 

existent 

Ray Kroc - McDonald’s

Mark Zuckerberg - Facebook

Barry Sternlicht — Starwood 

Hotels & Resorts 

Duplicare Replicarea creativă a unui concept 

existent 

Walmart - magazine universale

Gateway - computere personale

Pizza Hut - pizzerie 

Sinteză Combinarea conceptelor și factorilor 

existenți într-o nouă formulare sau 

utilizare 

Fred Smith - Fedex

Howard Schultz - Starbucks 


