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REZUMAT. În societatea actuală, bazată pe cunoaștere, importanţa creativităţii reliefată în procesele de 
inventică și de inovare a crescut considerabil. În prezent, procesul de inovare a căpătat valenţe multiple fiind 
un catalizator în dezvoltarea de produse noi, în apariţia tehnologiilor emergente, iar rezultatele inovării pe 
piaţă sau la nivel organizaţional sunt aplicate cu succes în afaceri. Pornind de la paradigma inovării, în 
această lucrare sunt abordate interdisciplinar procesul de inovare și transferul tehnologic cu referiri la sectorul 
alimentar din România. 
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ABSTRACT. In today's society, which is based on knowledge, the importance of the creativity stressed by 
invention and innovation processes has increased considerably. Nowadays the innovation process has taken 
multiple meanings and facets, being a catalyst in the development of new products, and occurrence of the 
emerging technologies; but the innovation outcomes at organizational level or on market are applied 
successfully in business. Starting from the paradigm of innovation, this paper addresses the interdisciplinary 
process of innovation and technological transfer emphasizing the food sector in Romania.  
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1. CUNOAȘTEREA ȘI CREATIVITATEA 

Inovarea și transferul de cunoștințe sunt compo-
nente indispensabile ale societății noastre actuale, 
indiferent de modul de organizare, pornind de la 
individ până la nivel macroeconomic, național sau 
regional. Aceste procese au la bază cunoașterea și 
creativitatea, noțiuni conceptuale îndelung dezbătute 
și holistic definite. 

Cunoașterea poate fi abordată ca un sistem de 
informații și date interconectate, fiind definită atât ca 
fenomen, proces sau produs [6]. După cum se observă 
cunoștințele, respectiv informațiile stau la baza cu-
noașterii, motiv pentru care tranziția spre societatea 
cunoașterii s-a realizat prin dezvoltarea conceptuală 
și trecerea de la societatea bazată pe cunoștințe la 
abordarea integratoare focalizată pe cunoaștere, iar 
în viitor pe „cunoașterea cu înțelepciune”, bazată pe 
moralitate și spiritualitate, sau pe „conștiință” [4].  

Dintr-o perspectivă exhaustivă, cunoașterea poate 
fi definită atât ca un fenomen al reflecției filozofice 
sau epistemologice, dar și ca un proces al înțelegerii 
și dobândirii cunoștințelor și formării abilităților. Nu 
este mai puțin adevărat că în definitiv cunoașterea ca 
sumă totală a ceea ce se cunoaște, respectiv ca un 
cumul de cunoștințe sau de informații poate fi abordată 
ca produs, fiind rezultatul unui proces de muncă; în 
prezent informațiile pot fi valorificate pe piață ca o 
resursă economică. 

Conceptul de cunoaștere ca activitate umană 
include atât cunoașterea comună, cât și cea științifică. 
În secolul XX s-au pus accent pe modalitățile de 
gândire sintetică și matematică, fiind augmentat rolul 
gândirii teoretice în elaborarea cunoașterii științifice; 
pe de altă parte au apărut noi abordări metodologice 
pentru cercetarea științifică. Ca efecte, dezvoltarea 
cunoașterii în secolul trecut a condus la intensifi-
carea progresului tehnologic și evoluția societății 
actuale.  

În mod evident cunoașterea este interconentată cu 
creativitatea prin intermediul actului creației, res-
pectiv a creaticii. Creatica reprezintă ştiinţa care 
fundamentează activitatea de creaţie [2], așa după 
cum creativitatea desemnează potențialul uman 
evidențiat în actul creației, respectiv puterea creației. 
Practic, creativitatea se referă la producerea de idei 
noi şi găsirea unor soluții utile la problemele date, în 
orice domeniu al activităţii umane. Gândirea creativă 
are la bază în principal raţionamentul divergent, dar 
şi pe cel convergent. Ca trăsătură cognitivă, gândirea 
divergentă este esenţială pentru noutatea produselor 
creative, motiv pentru care a fost desemnată cea mai 
importantă componentă a creativităţii.  

În societatea cunoașterii, creativitatea va fi fost 
abordată din perspective multiple, cu conotații 
tehnologice, economice și sociale, cu efecte până la 
nivelul politicilor elaborate în domenii socio-econo-
mice variate. În acest sens, ea poate fi abordată nu 
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doar din puncte de vedere antropologic, psihologic 
sau epistemologic, ci efectele sale sunt vizibile în 
societate atât în planurile delimitate economic, tehno-
logic, educațional, cultural și social. La un moment 
dat au fost definite trei tipuri de creativitate, și anume: 
creativitatea artistică sau culturală, creativitatea 
tehnologică (evidențiată în inovare) și creativitatea 
economică (în antreprenoriat). Dar creativitatea și-a 
găsit aplicații diverse în procesele de inovare sau de 
inventică în: tehnologie, management, educație, arte 
ș.a.  

Creativitatea poate fi organizată la orice nivel -
individual, organizațional, industrial, național și 
regional. 

Se consideră că la nivel individual creativitatea 
este influențată de o serie de factori intrinseci (interni) 
de natură gnoseologică, psihologică şi educaţională, 
precum și de factori externi, care de obicei sunt de 
ordin tehnico – organizatoric sau psihosocial [7]. 
Acești factori pot acționa atât ca determinanți motori 
ai actului de creație (prin gândire creativă, expertiză, 
motivație), dar într-o anume măsură sau într-un 
context dat pot împiedica sau îngreuna realizarea unei 
acţiuni creatoare. Spre exemplu, într-un act creator 
cunoștințele în sine nu garantează rezolvarea optimă a 
problemelor prin găsirea soluțiilor, dar lipsa de 
cunoștințe poate afecta atât modul de formulare a 
ideilor, cât și calitatea ideilor. 

2. INOVAŢIA ȘI TRANSFERUL 
TEHNOLOGIC 

Creaţia se manifestă în tehnică sub formă de 
inovaţii sau invenţii. La nivelul producției industriale 
inovația este definită ca o realizare tehnică nouă și 
utilă, aplicată într-o organizație (întreprindere). Iar 
prin inovare se înţelege activitatea în urma căreia 
rezultă o inovaţie. 

În secolul XX terminologia în domeniul inovațiilor 
s-a extins la orice soluție nouă și utilă unei organizații 
ce permite nu doar rezolvarea problemelor tehnice, 
dar și celor manageriale [8], de marketing etc. De 
exemplu, rezultatele inovării au fost aplicate cu succes 
în antreprenoriat și în managementul  corporatist. 
Astfel „inovaţia” a căpătat o multitudine de sensuri, 
specifice domeniului în care este folosit. Mai mult, s-
a trecut de la inovație ca rezultat al inovării la ma-
nagementul inovării și procesul de inovare sustenabilă 
[3], respectiv procesul de inovare responsabil pentru a 
asigura dezvoltarea durabilă. 

Inovația constă în implementarea ideilor creative 
într-o organizație. De aceea se consideră că inovarea 
şi creativitatea se intercondiţionează reciproc. Cu 
toate acestea, creativitatea este o condiție necesară dar 
nu și suficientă pentru procesul de inovare, în sensul 
că inovația este influențată și de alte variabile. De 

asemenea, cunoștințele ca date de intrare în procesul 
de inovare pot fi alcătuite atât din ideile creative care 
provin din acea organizație, dar și din idei create în 
altă parte (prin transfer tehnologic sau know-how).  

Pornind de la teoria economică a lui Schumpeter, 
a fost definită tipologia inovației în funcție de gradul 
de noutate și semnificația valorii adăugate, generate 
prin inovare. Astfel, inovația poate fi incrementală 
(marginală), radicală sau  revoluționară tehnologic. 
Îmbunătățirea produselor și proceselor cu beneficii 
mici și nesemnificative nu pot fi considerate inova-
ții. De asemenea, există o diferență majoră între 
inovație și invenție, deoarece o invenţie poate fi 
considerată inovaţie doar în momentul în care este 
pusă în practică printr-o activitate de producţie şi 
este comercializată pe piaţă. O invenție tehnică 
trebuie să fie nouă, să implice o activitate inventivă 
şi să fie susceptibilă de aplicare industrială, putând fi 
protejată legal prin brevetare. Brevetele de invenţie 
pot reprezenta un indicator pentru inovare, doar în 
măsura în care invenţiile sunt introduse în producţie 
sau sunt comercializate. Dar nu toate inovaţiile sunt 
brevetate ca invenţii. 

În economia de piață inovația reprezintă resortul 
care asigură un avantaj competitiv la nivel  orga-
nizațional sau industrial. Cercetarea neconvertită în 
produse sau procese inovatoare, existența invențiilor 
fără beneficiul utilizării efective în practică nu 
creează valoare adăugată cuantificabilă la nivel 
societal.  

Într-o întreprindere industrială inovarea poate fi 
abordată sistemic pe întregul proces de producţie sau 
pe oricare dintre etapele sau activităţile care vizează 
producţia, pornind de la concepția produselor sau  
pregătirea fabricaţiei până la producția propriu-zisă 
și comercializarea mărfurilor. Întrucât inovarea presu-
pune nu doar găsirea unor soluții noi la problemele 
propuse sau existente, ci și introducerea pe piață a 
acestor idei inovatoare prin produse, se consideră că 
procesul de inovare trebuie parcurs în mai multe 
etape, activitățile asociate fiecărei etape fiind grupate 
pe trei axe, și anume: axa tehnologică (se referă la 
dezvoltarea tehnică a inovării), cea de piaţă şi cea de 
business. 

Pentru activitatea inovatoare în prezent se folosesc 
mai multe metode și tehnici specifice: analiza istorică, 
brainstorming sau cascada ideilor, tehnica DELPHI, 
analiza morfologică, tehnica PINDAR (de prospectare 
a câmpurilor de decizie independente), analiza multi-
criterială ș.a. [2].  

Dintre factorii identificați ca fiind hotărâtori în 
succesul unui proces de inovare amintim:  

● creativitatea;  
● orientarea spre cerinţele pieţei în strânsă 

legătură cu obiectivele organizației;  
● un mediu de lucru care favorizează inovarea;  
● tehnicile (ştiinţifice) corecte de evaluare;  
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● un iniţiator şi animator al proiectului de 
inovare, precum și o bună coordonare a proiectului;  

● instruirea profesională a resursei umane [2].  
Transferul tehnologic se referă la procesul de 

inovare tehnologică, care permite transmiterea unui 
set complex de cunoștințe și informații, rezultatele 
cercetării sau know-how prin difuziune și inovație 
către alte firme sau organizații pentru o mai bună 
valorificare a resurselor pe piață. Asimilarea unor 
noi produse în fabricație prin cumpărarea de licență, 
utilizarea de consultanți sau angajarea unor specia-
liști, afilierea la rețele antreprenoriale, sub-contractarea 
și supravegherea activă a tehnologiilor emergente, 
achiziționarea de echipamente complexe și instruirea 
personalului, intraprenoriatul, cooperarea cu unități de 
cercetare-dezvoltare și universități, înființarea de 
centre de cercetare-dezvoltare proprii, toate acestea 
pot constitui căi de transfer tehnologic. Practic, trans-
ferul de tehnologie cuprinde totalitatea activităților 
care conduc la adoptarea unui produs nou sau unor 
procese noi de către orice utilizator sau grup de 
utilizatori (în calitate de organizații receptoare ale 
transferului tehnologic), prin interacțiunea activă 
dintre ofertantul de tehnologie nouă și utilizatorul 
respectiv, având ca rezultat o inovație (cu valoare 
adăugată reală).  

Inovațiile și transferul tehnologic pot fi deter-
minate de cerere (demand-pull), de jos în sus, sau pot 
fi determinate de tehnologie (technology-push), de sus 
în jos. La rândul lor tehnologiile inovatoare pot fi 
incrementale (de susținere) sau disruptive (de salt), în 
funcție de aportul pe care îl aduc performanțelor pro-
dusului rezultat prin aplicarea tehnologiei respective. 

Prin transfer tehnologic se transmit tehnologii de 
produs sau/și de proces, inclusiv tehnologii de 
fabricație, tehnologii de tehnici de management și de 
marketing, procedee de prestare a serviciilor ș.a. 
Transmiterea informațiilor se poate face prin transfer 
tehnologic pe orizontală (între organizații similare sau 
între persoane cu calificări similare) sau pe verticală 
(pornind de la managementul de vârf printr-un „lanț 
de comandă“). 

3. INOVAREA ȘI TRANSFERUL 
TEHNOLOGIC ÎN ROMÂNIA CU 
PARTICULARITATE ÎN SECTORUL 
ALIMENTAR  

Industria alimentară reprezintă un sector economic 
important la nivel european și la nivel național 
datorită contribuției la PIB, cât și inserției forței de 
muncă, cu efecte economice și sociale certe. Mai mult 
decât atât, acest sector formează oferta alimentară 
pentru acoperirea necesităților de hrană a populației.  

Datorită globalizării și diversificării alimentației 
este necesară permanent augmentarea ofertei de 
alimente sub aspect calitativ și, respectiv, sortimental. 
Dezvoltarea de produse noi (alimente, ambalaje 
ș.a.), apariția tehnologiilor emergente aplicabile în 
industria alimentară și restaurație (alimentație publică), 
dezvoltarea durabilă a societății și implementarea 
tehnologiilor prietenoase mediului, promovarea 
mărfurilor prin crearea de noi concepte de marketing 
și/sau servicii asociate alimentelor, creșterea eficienței 
producției agro-alimentare și biotehnologiilor, 
îmbunătățirea competitivității economice a firmelor 
(de pe filiera alimentară) pe o piață extinsă, toate 
acestea au impus intensificarea activităților de cerce-
tare - dezvoltare – inovare și transferul de tehnologie 
pentru sectorul alimentar din România în ultima 
decadă. 

Măsurile pentru sprijinirea inovării au fost incluse 
în politici publice naționale sau europene aplicate prin 
mecanisme directe sau indirecte. Sectorul alimentar 
românesc a beneficiat atât de măsurile oferite direct 
prin politicile și programele de cercetare - dezvoltare - 
inovare (CDI), cât și prin alte pârghii și instrumente 
sectoriale (cele specifice alimentației, competitivității 
sectorului economic în general, respectiv pentru dez-
voltare durabilă - prin politici și programe de mediu).  

Spre exemplificare, în domeniul cercetării și 
inovării cel mai mare program european este Horizon 
2020 (în continuarea programelor cadru 6 și 7, de care 
a beneficiat România). Programul Horizon 2020 se 
desfășoară pe mai multe axe cu apeluri ce vizează 
excelența în știință prin finanțarea infrastructurilor de 
cercetare, colaborării europene în cercetare, teh-
nologiilor emergente, mobilității resursei umane; 
leadership industrial, inovația în întreprinderi mici și 
mijlocii (IMM) și cercetarea avansată; schimbări 
societale în domenii cum ar fi: bioeconomia, 
securitatea alimentară și alimentația, biotehnologiile, 
științele vieții etc [9]. 

Principalii factori implicați direct în inovare și 
transfer tehnologic prin finanțarea programelor națio-
nale suport orientate către valorificarea rezultatelor 
cercetării - dezvoltării prin inovare și, respectiv, 
pentru dezvoltarea sustenabilă sunt autoritățile publice 
subordonate Ministerului Educației Naționale și 
Cercetării Științifice, și anume ANCSI (Autoritatea 
Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare) 
și UEFISCDI (Unitatea Executivă pentru Finan-
țarea Învățământului Superior, a Cercetării, 
Dezvoltării și Inovării). Acestea finanțează proiecte 
de cercetare – inovare și transfer tehnologic în 
conformitate cu planurile strategice, programele și 
subprogramele naționale și europene de cercetare, 
dezvoltare tehnologică și inovare, programe de 
cooperare (Eureka, COST, bilaterale ș.a.), programe 
operaționale (POC ș.a.). Cu toate că Planul Național 
de Cercetare-Dezvoltare și Inovare (PNCDI) este 
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bine articulat, sumele alocate finanțării cercetării, 
dezvoltării tehnologice și inovării din România sunt 
insuficiente pentru acoperirea necesităților din toate 
domeniile de activitate economică. 

În prezent, instrumentele de finanțare în compe-
tițiile lansate conform PNCDI III (2015-2020) sunt 
grupate pe patru piloni care vizează: P1 – dezvoltarea 
sistemului național de cercetare-dezvoltare (orientat 
către resursa umană); P2 – creșterea competitivității 
economiei românești prin CDI (PED, cecuri de 
inovare etc.); P3 – cooperare europeană și inter-
națională (proiecte complexe, ERA-NET, de tip 
NATO ș.a.); P4 – cercetare fundamentală și de 
frontieră (ERK-Like, proiecte de cercetare explora-
torie, ...) [10]. Prin specificul său, sectorul CDI 
alimentar a obținut finanțare publică prin competiții 
de proiecte în special din pilonii P2 și P3, mai puțin 
P1 și P4. Iar o parte din rezultatele inovării (ca 
drepturi de proprietate industrială) au fost protejate 
legal prin Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci 
(OSIM) prin brevetare de produse și de tehnologii.  

După cum precizam anterior, există și alte opor-
tunități de co-finanțare publică prin alte programe și 
proiecte derulate de alte ministere și instituții publice 
din România sau din Uniunea Europeană. Spre 
exemplificare, prin Programul Operational Regional 
(POR 2014–2020, finanțat de  Fondul European 
pentru Dezvoltare Regională -FEDR) se urmărește 
creșterea competitivității economice care să asigure 
dezvoltarea sustenabilă a regiunilor, una dintre 
direcții fiind orientată pe valorificarea potențialul de 
inovare și de asimilare a progresului tehnologic. 

Deși sprijinirea inovării pentru valorificarea re-
zultatelor cercetării în produse noi și procese 
inovatoare a devenit o prioritate în Europa în ultimele 
decenii, datorită contextului economic şi eficienţei 
sistemului naţional de inovare, România se situează 
pe locul 26 (în anul 2014) în clasamentul țărilor 
Uniunii Europene EU-28. Pe baza indicatorilor de 
inovare calculați pentru perioada 2006-2013, România 
a fost apreciată ca fiind una dintre țările cu perfor-
manțe modeste în inovare [5]. Aceasta demonstrează 
că cel puțin în industria alimentară progresul 
tehnologic înregistrat în ultima decadă în România se 
datorează mai mult transferului tehnologic decât 
transformării rezultatelor cercetării în inovații. 

Prin proiecte publice au fost finanțate activitățile 
de CDI în domeniul alimentar desfășurate în: institute 
naționale de CDI (IBA București, INMA București, 
INCDA Fundulea, INCDBH Ștefănești, ICECHIM 
București ș.a.); institute și alte firme care au ca obiect 
principal de activitate CDI (ICA Research & De-
velopment București,...); universități, inclusiv centrele 
lor de CDI afiliate (USAMV București, USAMV Cluj 
Napoca, Universitatea Dunărea de Jos din Galați, 
Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, USAMV 
Iași, UPB, USAMV Timișoara, ULBS (Sibiu), 

Universitatea din Craiova, Universitatea din Bacău, 
Universitatea Transilvania Brașov, Universitatea 
Aurel Vlaicu din Arad, Universitatea din București). 
De asemenea, prin programele naționale sau europene 
au fost co-finanțate și activități de cercetare, de 
dezvoltare tehnologică și de inovare din sectorul 
privat, firme (în special de tip IMM) care au ca obiect 
de activitate secundar cercetarea și nu au primit ajutor 
de stat prin alte scheme de finanțare similare în 
același scop.  

Rezultatele cercetării și inovațiile au fost finanțate 
și prin investiții private directe (în special în companii 
mai mari), pentru creșterea competitivității produselor 
și performanțelor pe piață. Investițiile private în 
unități (centre, departamente sau laboratoare) de CDI 
proprii firmelor mari de industrie alimentară au apărut 
în principal datorită dezvoltării unei culturi 
organizaționale orientate către client și către inovare 
(Dobrogea Grup, Vel Pitar ș.a.).  

Cu toate acestea putem remarca încă existența 
unor constrângeri socio-profesionale în ceea ce 
privește cooperarea reală și parteneriatele încheiate în 
domeniul cercetării – dezvoltării - inovării între spe-
cialiștii de profil din învățământul superior românesc, 
academii (Academia de Științe Agricole și Silvice – 
ASAS București, Academia Română), societățile de 
stat și private cu activități de cercetare științifică, 
firmele de consultanță și transfer tehnologic, 
operatorii economici de pe filiera alimentară și alte 
părți interesate (ONG-uri etc.), deși premisele cola-
borării au fost create.  

Pe de o parte există Platforma Tehnologică „Food 
for Life” România afiliată platformei europene F4L 
(creată în 2007 prin Programul Capacități – PNCDI 
II), iar în perioada 2012-2015 au fost demarate la 
nivel național (de UEFISCDI) două platforme online, 
și anume: BrainRomania  (ce include comunitatea 
cercetătorilor din sistemul de inovare din România) și 
ERRIS (Engage in the Romanian Research Infra-
structures System - pentru serviciile/ infrastructurile 
de cercetare oferite de unitățile publice/ private din 
Romania în vederea colaborării CDI). Pe de altă parte 
se pare că numărul firmelor start-up în sectorul 
alimentar nu este reprezentativ pentru companiile de 
tip inovativ active în România, iar abordarea incuba-
toarelor de afaceri în acest sector este mai mult 
conceptuală.  

4. CONCLUZII 

Cunoașterea și importanța creativității au crescut 
considerabil în procesele de inovare, fiind reconside-
rate din punct de vedere conceptual și holistic 
definite sub aspect terminologic. Procesul de inovare 
a căpătat valențe multiple în societatea cunoașterii 
fiind un catalizator în dezvoltarea de produse noi, în 
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apariția tehnologiilor emergente și în dezvoltarea 
tehnicilor de administrare a afacerilor. 

Inovarea și transferul tehnologic sunt abordate 
interdisciplinar, în această lucrare făcându-se referiri 
la căteva elemente specifice sectorului alimentar din 
România, și anume: principalii factori implicați în 
inovare, instrumente de finanțare și constrângeri ale 
inovării și transferului tehnologic în industria ali-
mentară. 
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