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BUSINESS GROWTH THROUGH INNOVATION - ABSTRACT: On the basis of the 
development and performance of companies, small, medium or large, is innovation. Statistical 
situation of the companies in Romania, through the innovation, does not offer an optimistic 
picture. Romania appears as a creative country, but this potential is not realized, it is unsustained, 
it is not enough to capitalize. There are success stories in Romania, but the general state of affairs 
is not conducive to innovation, today nor in prospect, 2020. Particularly important is training 
those able to innovate and the need to turn creativity into a project by country. The decisive factor 
in the sustainable development process and consequently the human resource companies is to be 
prepared, promoted and preserved in the country. Major changes in education are essential and 
decisive. 
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REZUMAT: La baza dezvoltării și performanței unei companii, mică, mijlocie sau mare, se află 
inovarea. Situația statistică a companiilor din România, prin prisma inovării, nu oferă un tablou 
optimist. România se prezintă ca o țară creativă, dar acest potențial nu este conștientizat, nu este 
susținut, nu se face îndeajuns pentru a-l valorifica. Sunt exemple de succes din România, dar 
starea generală de fapt nu este favorabilă inovării, în prezent și nici în perspectivă, până în anul 
2020. Deosebit de importantă este formarea celor capabili să inoveze și necesitatea de a 
transforma creativitatea într-un proiect de țară. Factorul decisiv în procesul de dezvoltare durabilă 
și implicit a companiilor este resursa umană care trebuie pregătită, promovată și păstrată în țară. 
Schimbările majore în educație sunt esențiale și hotărâtoare. 
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1. INTRODUCERE 

Consider că la început este necesară clarificarea unor 
noțiuni care ne ajută să comunicăm eficient.  
În primul rând, se impune a face o distincție clară 
între „dezvoltarea economică” și „creșterea 
economică”. Dezvoltarea este un concept și o stare de 
fapt dinamică, mult mai cuprinzătoare decât creșterea 
care este un proces predominant cantitativ. Astfel 
dezvoltarea înseamnă mai ales transformări calitative, 
inclusiv în cercetare științifică și în tehnologiile de 
fabricație, în mecanismele de organizare și de 
funcționare a companiilor, în modul de gândire și în 
comportamentul oamenilor. Făcând o scurtă 
paranteză, trebuie spus că sporirea PIB este doar o 
parte a creșterii economice și că, în absența unor 
schimbări calitative, în sensul amintit, nu avem de-a 
face cu o dezvoltare economică. 
În al doilea rând, să ne înțelegem asupra conceptului 
de companie. Aici, trebuie să facem neapărat 
trimitere la cadrul legislativ, în special la Legea nr. 
31/1990, cu toate modificările și completările 
ulterioare, astfel încât noțiunea de companie este 

valabilă pentru orice organizație care are drept scop o 
afacere: este deci, societate anonimă, societate cu 
răspundere limitată, alt tip de societate comercială, cu 
personalitate juridică. Deci, esențial este că o 
companie reprezintă o structură de afaceri, iar 
afacerile au drept scop principal obținerea de profit, 
de dorit cât mai mare. Precizările se impun deoarece 
orice viziune idilică despre tot felul de funcții sociale 
este inadecvată în cazul companiilor. 
În al treilea rând, termenul de inovare se cere – la 
rândul lui – înțeles în ceea ce are specific și esențial. 
Generic înseamnă un produs nou, sau îmbunătățit 
semnificativ, fie el bun sau serviciu, lansat pe piață, 
un proces tehnologic nou sau îmbunătățit radical, un 
sistem de organizare a activității care se definește 
printr-o noutate totală ori parțială. Ceva mai detaliat 
putem să vorbim despre inovare de produs, inovare 
de proces, inovare de management, inovare de 
marketing, inovare în materie de relații interumane și 
de relații publice. 
Aceste aspecte terminologice lămurite, ni se deschide 
șansa de a aborda mai ușor, mai la obiect și mai 
productiv tema propriu-zisă. 
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2. SITUAȚIA DIN ROMÂNIA 

Înainte de toate, avem datoria să cunoaștem bine 
situația companiilor din România prin prisma proceselor 
de inovare. Anuarul Statistic al României din anul 
2014 ne oferă un tablou nu tocmai optimist. Astfel, din 
totalul companiilor din țara noastră care sunt active, 
2,4 % au preocupări în materie de inovare de produs, 
1,8% de inovare de proces, 12,7 % de inovare și de 
produs și de proces, iar peste 83% nu au nici o 
activitate de inovare. 
Sigur, noi ne orientăm, cu precădere, spre aspectele de 
ordin tehnic, de ordin tehnologic, însă pentru orice 
companie, cel mai important este să fie eficientă sub 
aspect economico - financiar. Or, o recentă statistică 
arată că din top 100 de companii intrate în insolvență, 
88 sunt cu capital autohton. Cele mai multe dintre 
acestea sunt din sfera producției, din industriile de 
materiale de construcții, încălțăminte, agroalimentare. 
Întrucât nu există date în această materie pentru IMM-
uri ar fi de presupus că situația este asemănătoare. În 
condiții financiare precare devine iluzoriu să vorbești 
despre susținerea activităților inovative. 
Aceasta este realitatea care trebuie privită  - cum se 
spune – „direct în față”. ca să știm despre ce și cum 
vorbim despre ”Dezvoltarea companiilor prin inovare”. 
Nu spun, desigur, o noutate când afirm că marea 
problemă a oricărei companii, mică, mijlocie sau 
mare, este aceea de a produce bunuri și servicii care 
să se vândă. În acești termeni deosebit de pragmatici 
se situează și tema pe care o dezbatem în aceste zile. 
Să produci pentru a vinde este o axiomă în lumea 
afacerilor în strategiile companiilor. Inovarea nu 
reprezintă un scop în sine, ci principala modalitate de 
creare a valorilor de către companii. 
Cauzele rămânerii noastre în urmă sunt numeroase – 
în pofida unor excepții demne de toată lauda, dar din 
păcate, excepții. Se pot invoca decalajele istorice 
acumulate de-a lungul multor sute de ani, se pot 
reaminti erori grave de politică economică, se pot 
aduce în discuție măsurile postdecembriste care au 
dus la prăbușirea cercetării științifice naționale, nu 
pot fi ignorate nici resursele financiare precare 
alocate tocmai pentru inovare, de la activitatea de 
concepție la transferul tehnologic până la produsul 
sau serviciul finit lansat pe piață și vândut. 
Identificarea cauzelor este, neîndoios, foarte 
importantă, însă îmi permit să subliniez că, din păcate, 
mulți concetățeni s-au cantonat în această zonă, nu au 
văzut și nu au mers mai departe. Avem tot dreptul să 
criticăm ceea ce nu s-a făcut bine, ca politici publice, 
dar numai acțiunea care permite să avansăm, în 
condițiile date, de timp și spațiu, este cea care 
împinge lucrurile înainte. Noțiunea de inovare este 
exact opusul lamentărilor, stagnării gândirii și 
acțiunii ca și nostalgiilor în raport cu ireversibilitatea 
timpului. 
Firește, când vorbim despre companii, avem în 
vedere microeconomia, dar fără a face legătura cu 
macroeconomia nu există nici măcar șanse minime 
de progres, mai ales în știință și tehnică. 

3. POLITICA SUA ȘI A UE 

Voi reda, foarte pe scurt, un fapt autentic care ne 
permite să abordăm această temă în parametrii noilor 
realități. Într-un week-end din anul 2011, la Los 
Angeles s-a deschis un târg pentru începători în 
lumea afacerilor. La acest târg un tânăr pe nume Bo 
Fishback a prezentat o platformă online pusă la 
dispoziția cumpărătorilor în vederea informării 
producătorilor asupra preferințelor lor. Dat fiind 
interesul manifestat de vizitatori, în următoarele trei 
zile autorul „noutății” a realizat echipamentul aferent, 
iar la sfârșitul săptămânii respective, întreprinzătorii 
inspirați i-au asigurat o finanțate de un milion de 
dolari. În două luni, tranzacțiile au depășit 3,5 
milioane de dolari, iar peste un an compania lui 
Fishback valora 50 milioane de dolari. 
Este un exemplu din extrem de multe altele, nu 
numai din Statele Unite al Americii, ci din zeci de 
alte țări în care inovarea reprezintă însuși „modul de 
viață” al companiilor, dacă putem spune așa. Sunt 
succese ale întreprinzătorilor generate de propriile lor 
inovații și, simultan, de asimilarea inovațiilor altora, 
succese care par povestiri științifico-fantastice dacă 
le raportăm la stările de fapt dominante din România.  
Voi mai recurge la un exemplu, tot din Statele Unite, 
dintr-un motiv simplu, binecunoscut de noi toți. 
Dezvoltarea companiilor americane prin inovare – 
tema noastră – a reprezentat calea principală de ieșire 
din criză. În anul în care Fishback își începea cariera 
de inovator, 2011, președintele Obama, în raportul 
despre starea națiunilor unite spunea „Ce trebuie să 
facem - și ce America face mai bine decât oricine 
altcineva – este să aprindem creativitatea, imaginația, 
inventivitatea, capacitatea de inovare a oamenilor 
noștri.” O declarație care a fost însoțită de măsuri, de 
acțiuni, de alocarea fondurilor adecvate, de 
perfecționarea organizării și funcționării nucleelor de 
cercetare chiar și în companii cu resurse modeste. 
Și la nivelul Uniunii Europene s-a conștientizat 
imperativul inovării, ca vector al proceselor de 
depășire a crizei, prin lansarea Strategiei Europa 
2020, ca bază a unor ample programe de stimulare a 
trinomului cercetare – dezvoltare – inovare. Vă sunt, 
desigur, cunoscute toate acestea. Adaug, însă, că la 1 
iulie 2015, la sesiunea Plenară a Consiliului 
Economic și Social European (CESE) s-a dezbătut și 
s-a adoptat un document referitor la îmbunătățirea 
politicilor de sprijin a IMM- urilor în vederea 
dezvoltării lor, în primul rând prin inovare. 
Documentul este amplu, așa că mă voi rezuma să 
subliniez că prezintă propuneri concrete, între care 
necesitatea constituirii în fiecare stat membru, deci 
inclusiv în România, a unui „Intergrup IMM” care să 
coordoneze întreaga activitate de sprijinire a creșterii 
competitivității prin promovarea creativității tehnico – 
economice. Se au în vedere alocările direcționate de 
fonduri ale Băncii Europene de Investiții, dar și prin 
fondurile structurale și de coeziune în scopul 
stimulării activității de tip CDI. 
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4. VALORIFICAREA RESURSELOR 

Revenind la țara noastră reținem că până acum, de 
exemplu, o parte a fondurilor europene nerambursabile 
a fost orientată spre stimularea competitivității 
companiilor prin inovare, însă, pe total, în exercițiul 
2007-2014, s-au accesat în scopul amintit în companii 
mai puțin de 100 de milioane de euro. E drept, au 
existat și există și alte surse. Bunăoară, Norvegia 
finanțează cu 26 milioane de euro 53 de companii și 
ONG-uri din România care au ca obiectiv principal 
tocmai inovarea. 
Prin urmare, sunt încă extrem de multe de făcut, pe 
toate planurile, dar înainte de toate în materie de 
finanțare pentru a putea să crească, la nivelul cerințelor, 
numărul de companii care promovează inovarea, 
situația din prezent fiind – cum bine știm cu toții – de 
neacceptat. 
Sunt convins că în cursul lucrărilor, se vor prezenta și 
exemple concludente din țara noastră, din județul 
Galați, din alte zone, de companii care s-au dezvoltat 
prin inovare. Un schimb de experiență în acest sens 
va fi mai mult decât binevenit.  
Cred că o atenție specială se cere acordată așa 
numitelor start – up – uri, adică afacerilor de început, 
derulate mai ales de tineri. Mi se pare încurajator 
modul în care au demarat o serie de programe 
naționale și europene în această direcție. Cu toate că 
rezultatele nu pot fi rapide, merită să consemnăm și 
unele succese. O analiză a 10 start – up- uri de succes 
arată că cele mai multe sunt profilate pe activități de 
tip IT. Este vorba despre o platformă pentru vânzarea 
de servicii, despre  o platformă de resurse umane în 
vederea recrutării de personal, despre tehnologia de 
producere a unui ceas inteligent, popularizat și de 
marile rețele internaționale de televiziune, precum 
BBC, CNN și Euronews, despre produse și servicii 
destinate protecției mediului, dezvoltării turismului și 
extinderii vânzării online. 
Toate aceste date și fapte, meritorii, dar puține, au 
totuși relevanța lor dacă ne gândim că, în ultimii trei 
ani, conform rapoartelor Asociației Patronale a 
Industriei IT, afacerile din acest domeniu au crescut cu 
peste 50%. Este o tendință care, potrivit prognozelor 
oficiale, se va accentua în perioada următoare. De aici 
se cuvine pornit în evaluarea posibilităților de 
dezvoltare a companiilor prin inovare. În caz contrar, 
vom pierde numeroase oportunități, iar „trenul 
progresului” nu va opri și în gara noastră. 
Este limpede că antreprenorii de succes nu se nasc, ei 
se formează în timp, în anumite condiții. A crea 
condiții favorabile pentru acest proces reprezintă o 
datorie a noastră, inclusiv a tuturor slujitorilor științei 
și tehnicii. 

5. CADRUL EDUCAȚIONAL 
HOTĂRÂTOR/DETERMINANT 

Fără îndoială, talentul, inspirația, vocația sunt factori 
esențiali în orice demers pus sub semnul inovării. Dar, 
toate aceste componente ale creației autentice, 

inclusiv în știință și tehnică, nu pot fi potențate decât 
de cunoștințe. Și nu orice fel de cunoștințe, ci doar 
cele impuse de procesele definite prin conceptul 
„societate bazată pe cunoaștere”. Ori, resursele 
umane cu potențial inovativ cunosc, în țara noastră, 
un proces de diminuare și erodare mai mult decât 
îngrijorător. Dacă ne vom referi la învățământul 
superior, cel care oferă – fie și numai ca potențial – 
cele mai valoroase ( nu spun multe) cunoștințe 
consonante cu progresul științifico-tehnic, constatăm 
că față de anul universitar 2007-2008, când numărul 
studenților depășea un milion, în anul universitar 
2014-2015, numărul studenților s-a înjumătățit, 
coborând la 500 000. 
Cu toate că în intervalul menționat, numărul elevilor 
la școlile profesionale a crescut de la 11 000 la 52000, 
situația este, în continuare extrem de nefavorabilă nu 
numai cantitativ, ci mai ales calitativ. Nivelul de 
pregătire al celor mai mulți absolvenți nu numai că 
nu le permite să-și continue studiile, ci se situează cu 
mult sub cerințele locurilor de muncă în care se 
angajează. În aceste circumstanțe, nu sunt de așteptat, 
în companiile unde lucrează, nici măcar cele mai vagi 
semne de receptivitate în materie de inovare. 
Vorbim și în privința resurselor umane despre 
alinierea la strategia „Europa 2020”. Ei bine, față de 
țintele pe care Uniunea europeană și le-a propus 
pentru anul 2020 ne aflăm cu mult în urmă. 
Mă voi referi doar la trei ținte fundamentale. La 
nivelul Uniunii Europene rata de ocupare a populației 
în vârstă de 20-64 de ani trebuie să ajungă la 75 %. 
România și-a propus 70 %, însă în prezent este de 
doar 64,7 %. Tot la nivelul Uniunii Europene, rata de 
părăsire timpurie a sistemului educațional urmează să 
fie de sub 10%. țara noastră și-a propus 11, procente, 
dar în prezent este de 17,3 procente. În sfârșit, în 
Uniunea Europeană ponderea persoanelor în vârstă 
de 30-40 de ani cu studii superioare va fi în 2020 de 
40 %. România și-a stabilit ca obiectiv 26,7 %, însă 
în prezent această pondere este de 22,9 %. Aceste 
date arată că este de-a dreptul o utopie să ne imaginăm 
că în cinci ani va fi posibil să se atingă măcar țintele 
mai coborâte pe care și le-a propus România. 
Cum să avem tineri bine pregătiți când ne îndreptăm 
către un colaps (termen tot mai des folosit) din punct 
de vedere al calității pregătirii profesorilor, și dacă 
profesorii sunt de calitate slabă, atunci și elevii vor fi 
la fel. Este incredibil cum a ajuns o batjocură cea mai 
nobilă profesie din lume. 
Observăm lesne că stările de fapt actuale și 
previziunile până la orizontul anului 2020 nu numai 
că ne situează foarte departe de media europeană, ci 
vor continua să se agraveze în condițiile în care forța 
de muncă tânără, mai bine educată și cu calități 
profesionale superioare, are tendința să migreze spre 
occident în ritmuri și proporții mai mari decât până 
acum. Modalitățile de contracarare a unor asemenea 
procese și fenomene profund negative sunt cunoscute, 
iar cele mai performante companii care își desfășoară 
activitatea în țara noastră, nu numai multinaționale, ci 
și cele cu capital autohton, își pun în aplicare propriile 
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programe de perspectivă referitoare la resursele umane, 
prin selectarea și sprijinirea viitorilor angajați încă de 
pe băncile gimnaziilor, școlilor profesionale, liceelor și, 
evident, universităților. În același timp, pun în aplicare 
programe de învățare continuă în rândurile actualilor 
angajați. 

6. ORA DE CREATIVITATE 

Când spunem, cu toată îndreptățirea, că viitorul 
începe astăzi avem în vedere mai ales cerințele care 
vizează formarea celor capabili să inoveze, în cel mai 
adevărat înțeles al cuvântului.  
Ora de creativitate să fie parte din educația din școli 
și licee, ar trebui pe termen mediu și lung, să 
transforme creativitatea într-un proiect de țară. Acest 
curs trebuie privit ca o experiență de viață. Sunt 
practic, niște ateliere, în cadrul cărora se pun în 
practică exerciții în funcție de nevoi.  
Sunt exerciții care funcționează pentru orice domeniu, 
inclusiv în educație. Se pot genera idei creative, dar 
și strategii de implementare. Teoretic procesul de 
creativitate se împarte în patru segmente; primul este 
analiza problemei, următorul este generarea de idei, 
care este zona cea mai spectaculoasă, apoi vine partea 
de dezvoltare, în care ideile încep să se transforme în 
platforme și ultimul segment este implementarea. În 
toate aceste segmente există un fel de tehnici și de 
exerciții care te ajută să rezolvi problema. 
Prin folosirea metodelor creative, elevii învață mai 
ușor, pentru că informațiile sunt puse în context și 
într-un scenariu atractiv. 
Efectele introducerii orei de creație în școli vor fi 
multiple, însă cea mai importantă va fi o gândire 
flexibilă și o gândire critică, mărind astfel opțiunile. 
O gândire creativă, flexibilă ajută pe candidat să 
caute soluții în caz de insucces într-un domeniu și 
acest lucru se întâmplă destul de des. Acum meseriile 
se schimbă foarte repede. Gândiți-vă cum arăta o 
profesie sau o meserie cu zece ani în urmă. Acum 
este mult, mult mai complexă. În prezent trebuie să-ți 
cam inventezi meseria, nu mai este cum spunea 
cineva „noi am fost ultima generație care a avut 
privilegiul să știe ce va face, din liceu.”  
Când elevii ajung la o maturitate la care pot gândi o 
perspectivă (clasa a VIII-a), este benefică introducerea 
în programă a unei ore de creativitate.  
Creativitatea vine din nevoi, iar noi avem multe nevoi.  
Acum angajații sunt într-un proces de învățare 
continuă. Învățarea, este cunoscut, nu se termină în 
facultate.  
Țara noastră se conturează ca o țară creativă, este 
bine văzută în ceea ce privește acestă orientare, 
inclusiv în partea artistică. Din păcate, acest potențial 
uriaș nu este conștientizat, nu este susținut, nu se face 
destul pentru a-l dezvolta și nu-l valorificăm. 
Românii nu înțeleg deplin că industriile creative aduc 
bani, spre exemplu: turismul înseamnă dezvoltarea 
infrastructurii, dezvoltarea pe orizontală și o sursă de 
bani. Franța din industriile creative a acumulat în 
2014 de șapte ori mai mulți bani decât din industria 
auto.  

7. CONCLUZII 

În România au început să se schimbe lucrurile și 
datorită faptului că oamenii au ieșit în străinătate au 
studiat și au aplicat alte modele de a munci, de a se 
comporta, de a trăi. 
Cel mai important lucru este să se facă schimbări 
majore în educație pentru ca tinerii, pe lângă 
cunoștiințe, să aibă experință practică și exemple.  
Generația tânără este grăbită, orientată spre 
independență și antreprenoriat. E un fel de „american 
dream” combinat cu îmbogățirea peste noapte. 
În această ordine de idei, îmi reamintesc că unul dintre 
președinții vizionari ai Statelor Unite ale Americii, 
John Kennedy, s-a ocupat intens de identificarea și 
fructificarea posibilităților de promovare a noului, a 
inovației, mai ales în companiile cu viitor. La o 
întâlnire a cercetătorilor cu universitari, dar și cu 
întreprinzători, l-a evocat pe generalul lui Napoleon 
care a cerut grădinarului să-i planteze un copac. „Acest 
copac crește foarte încet – a spus grădinarul – nu se va 
maturiza nici într-o sută de ani”. Generalul i-a răspuns: 
„Atunci nu este timp de pierdut, plantează-l chiar în 
această după-amiază.” 
În ceea ce ne privește sintagma „nu avem timp de 
pierdut” are o încărcătură specifică, un grad sporit de 
gravitate. Dacă acestei constatări îi vom conferi și 
soluții menite să accelereze dezvoltarea începând cu 
companiile, mai ales cele din sfera productivă, atunci 
vom putea spune că ne-am făcut datoria de dascăli, de 
cercetători, de întreprinzători și, nu ezit să spun fără 
urmă de grandilocvență, de români. 
Acest lucru nu se face stând deoparte, trebuie să ne 
implicăm.  
În ceea ce ne privește pe noi, membrii din Academia 
de Științe Tehnice din România, în calitate de for 
științific al comunității inginerești, se impune ca - la 
toate nivelurile – începând cu cele de bază, să 
promovăm și să susținem soluții care să asigure 
resursa umană necesară pentru inovare, factorul 
decisiv în procesul de dezvoltare durabilă, sustenabilă 
a companiilor. Sunt convins că - și sub acest aspect – 
Zilele Academice ale ASTR vor aduce contribuții 
valoroase, ca expresie a înțelegerii de către noi a 
imperativelor majore ale timpului în care trăim. 
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