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REZUMAT 
  
 Dezvoltarea industrială este un aspect colateral al cercetării ştiinţifice. Impactul social al aplicării rezultatelor 
cercetării ştiinţifice este mult mai important de apreciat. 

 Un management bun al cercetării ştiinţifice, în general va duce la rezultate palpabile în creşterea nivelului de trai 
al populaţiei. Fondurile la care România are acces din punct de vedere al cercetării ştiinţifice, începând cu anul 2007 nu 
sunt deloc de neglijat. Trebuiesc accesate, la fel cum trebuie ca cercetătorii din România să pătrundă în reţeaua cercetării 
europene. Este necesar să ne arătăm credibilitatea. 

 Trebuie să discutăm despre sistemul cercetării ştiinţifice ca despre un subsistem al societăţii şi despre cercetare 
ca despre o activitate socială. Activitate care, în orice domeniu ştiinţific am privi, poate duce la crearea de noi tehnologii 
şi de noi produse.  Lucrarea abordează cercetarea ştiinţifică din această perspectivă. 
 
Cuvinte cheie: cercetare ştiinţifică, progres tehnologic, inovaţie. 
 
 

Motto : " Creaţia este singurul surâs al tragediei noastre" 
Lucian Blaga 

 
Cercetarea este o activitate umană prin care se analizează, se examinează, se studiază în mod sistematic cu 

scopul de a cunoaşte ceva; este de fapt, plastic vorbind, o activitate de investigaţie. 
Ştiinţa este un ansamblu sistematic de cunoştiinţe despre natură, societate şi gândire; ansamblu de cunoştinţe 

dintun anumit domeniu al cunoaşterii. Ştiinţa este de fapt o sferă de activitate umană a cărei funcţie constă în dobândirea 
şi sistematizarea teoretică a cunoştiinţelor despre realitate. 

Cercetarea ştiinţifică seamănă, prin rezultatele ei, cu fascinaţia de a vedea cum o plăsmuire a imaginaţiei se 
transformă cu ajutorul ştiinţei, întro realitate palpabilă. Acceptând faptul că ştiinţa este imaginea adevărului sau o 
trăsătură de unire dintre om şi natură, înseamnă că aceasta conţine o mare parte a moştenirii noastre culturale. Vechile 
tradiţii, un mod de gândire clasic, obişnuit, a fost benefic până la un moment dat în evoluţia omenirii. Saltul ei pe o nouă 
treaptă evolutivă a fost posibil datorită renunţării la gândirea clasică, la vechile tradiţii ştiinţifice, prin abordarea dintro 
altă perspectivă a multor domenii de activitate umană. Exemple în acest sens se pot da din orice domeniu: astronomie, 
fizică, chimie, medicină, socio politică, etc. Dar a  schimba mentalitatea omului nu este un lucru uşor. Nu poate fi 
schimbată peste noapte. Acest proces, exprimat prin atitudini este un proces îndelungat şi trebuie să fie un proces 
deliberat, conştient, şi motivat. Trebuie deasemeni luat în considerare faptul că pot exista şi concluzii false, generate de 
luarea în calcul a unor elemente nesemnificative. Rezultatul unei experienţe poate fi influenţat de intervenţia unuia sau a 



mai multor factori. Toate acţiunile şi raţionamentele noastre sunt întemeiate, din start, pe presupunerea că efectul are o 
cauză. Perfect adevărat! Doar că putem greşi adesea dacă atribuim un rol cauzal unui eveniment particular, care în 
realitate nu are influenţă majoră asupra rezultatului analizat. 

Schimbarea mentalităţii trebuie văzută atât în ceea ce priveşte percepţia a ceea ce este în jurul nostru dar şi în 
modul în care ne percepem pe noi înşine. Pentru a fii creativ trebuie să uneşti efortul cu aplicaţia. Capacitatea de 
meditaţie asupra ta şi a mediului în care trăieşti, trebuie să ai inteligenţa de a o lega de lucruri aparent disparate, dar care 
armonizate, (bineînţeles cu un anumit efort), să genereze ceva nou. 

Este adevărat că nimic nu vine de la sine, (doar în mod excepţional), toate realizările, mai ales în domeniul 
ştiinţific, sunt determinate de o necesitate : necesitatea de înţelegere a unor mecanisme de desfăşurare a unor procese, 
necesitatea de a realiza anumite produse, tehnologii care să răspundă cerinţelor momentului. 

La fel de adevărat este şi faptul că aceste realizări au fost "visate", gândite premeditat. Pentru materializarea lor 
a fost nevoie de o anumită evaluare a posibilităţilor momentului şi a drumului ce trebuie urmat până la atingerea 
punctului final, a rezultului dorit. Dacă am analiza datele biografice ale marilor descoperitori, am vedea că majoritatea au 
fost şi buni filozofi dar şi buni fizicieni, chimişti, matematicieni , medici, etc.Toate calităţile lor nu au venit de la sine ci 
au fost dobândite printo muncă de autoperfecţionare pe termen scurt şi lung. Cultura generală de care dispunem în 
prezent ne poate ajuta foarte mult. De la un anumit nivel în sus, principiile unor discipline, aparent separate, se 
completează.  

Dacă privim actul creaţiei ca un proces, acesta se desfăşoară diferit ca durată, ordine, tempou, ritm, mod de 
lucru, abordare, fiind funcţie de personalitatea fiecăruia. Demersul creator presupune în general existenţa unor etape, 
faze, care se pot întrepătrunde sau succeda întrun mod specific. Toţi specialiştii în psihologia artei sunt de comun acord 
că stadiile pe care le parcurge creaţia se desfăşoară întro ordine ce poate fi inversată sau contopită faţă de cea care este: 

-starea preliminară de vagă iluminare şi de frământare emoţională chinuitoare, 
-clipa de clară şi închegată lămurire a concepţiei 
-obiectivitatea concepţiei dintro schiţă 
-executarea anevoioasă a proiectului. 
Gândirea creatoare este comună atât artistului cât şi omului de ştiinţă. În ambele ipostaze, ea se derulează 

în patru timpi: pregătirea sau faza de acumulare, de umplere îndelungată a minţii cu materiale şi experienţe, incubaţia sau 
gestaţia la nivelul inconştientului, iluminarea , izbucnirea unei viziuni printro sugestie întâmplătoare, sau faza de 
„evrika” şi efectuarea unei munci îndelungate şi riguroase pentru a transpune ideea în practică şi a o verifica. 

 
Cercetarea creativă este un proces complex fiindcă presupune, pe lângă profesionalism, multă imaginaţie şi 

dinamism spiritual. Multe lucruri se învaţă, altele se dobândesc, iar altele vin pe neaşteptate. 

Cercetarea ştiinţifică este clasificată după diferite criterii dar, de regulă, aceasta este împărţită în două 
categorii: cercetarea fundamentală sau după unii autori cea "pură" şi cercetarea aplicativă. 

Cercetarea fundamentală urmăreşte să depăşească cunoaşterea actuală. Cele mai multe descoperiri, cum ar fi 
electricitatea, razele X, radioactivitatea, energia atomică, îşi au originea în cercetarea fundamentală care îi permite 
cercetătorului să urmărească un subiect interesant, fără să tindă în mod explicit spre rezultate de valoare practică. Este de 
fapt dorinţa de a descoperi sau dezvolta un aspect netratat intrun anumit domeniu. 

Cercetarea aplicativă este o investigare a unei probleme de importanţă practică. Ea este, pe de o parte, o 
activitate complementară cercetării fundamentale, iar pe de altă parte o continuare a acesteia. Pentru soluţionarea 
problemelor practice nu este suficientă simpla aplicare a cunoştiinţelor actuale. Este necesară umplerea golurilor în 
ansamblul cunoştiinţelor, este necesară explicarea principiilor de bază pentru ca rezultatele să aibă aplicabilitate generală 
mai largă şi nu doar locală, pentru subiectul care a generat explicit problema. 

Se poate spune deci, că în cercetarea fundamentală se face mai întâi descoperirea şi apoi se caută utilizarea ei, 
iar în cercetarea aplicativă rezultatul este prestabilit şi se caută mijloace pentru a-l obţine. În căutarea acestor mijloace, 
cercetarea aplicativă creativă trece prin mai multe ştiinţe fundamentale. Rezultă astfel o cercetare de frontieră, la graniţa 
dintre doua sau mai multe ştiinţe, dar care pornind de la necesităţile practice, generează noi cunoştiinţe, noi descoperiri. 

Este ceea ce se întâmplă de fapt astăzi în întreaga lume când posibilitatea de a face diverse parteneriate la nivel 
mondial ca urmare a accesului la internet şi la diversele preocupări ale oamenilor de ştiinţă a dus la tangenţa unor 
domenii care altă dată nici nu se concepea că s-ar realiza. Un singur exemplu dacă aş aminti cred că ar fi suficient: 
medicii chirurgi de astăzi colaborează în strânsă măsură cu ingineri hidraulicieni, cu matematicieni, cu specialişti în 
poluarea mediul ambiant, cu specialişti AT şi roboticieni şi chiar cu artişti plastici. 

 
Cercetarea fundamentală este o activitate strategică pentru fiecare ţară. Dezvoltarea economică a acesteia este 

puternic influenţată şi legată de cercetarea fundamentală deoarece aceasta este sursă de noi cunoştinţe, este o şcoală 
importantă în pregătirea resursei umane fără de care nici asimilarea sau utilizarea tehnologiilor performante nu este 
posibilă, este o sursă de prestigiu şi criteriu tacit de acceptare în comunitatea internaţională.  

O cercetare aplicativă conduce, de regulă la un produs final şi de aceea tema apare dintro necesitate practică. 
Identificarea, căutarea şi găsirea necesităţii practice a cunoscut şi cunoaşte diferite forme de abordare. De la analiza unor 
situaţii de criză,cum ar fi cazuri de avarii catastrofale, întâlniri la manifestări ştiinţifice, vizite sporadice sau sistematice 
la agenţii economici, sau în ultimul deceniu interrelaţionarea pe internet. 



S-a constatat în multe ţări europene decalajul dintre priorităţile instituţiilor ştiinţifice şi nevoile societăţii, 
obiectivele cercetării ştiinţifice şi cererea socială fiind percepute ca universuri diferite. Odată acceptată realitatea că 
grupurile sociale şi persoanele individuale au numeroase probleme şi întrebări de natură ştiinţifică şi tehnică, căutându-se 
rezolvarea, s-a ajuns în acest context ca, Comisia Europeană să înceapă finanţarea unor proiecte cadru, cu arii tematice 
prestabilite. S-a pus în funcţiune şi un sistem complex de interfaţare între cercetare şi industrie, prin proiecte de difuzare 
a cunoştiinţelor şi transfer tehnologic, prin centre de valorificare a rezultatelor cercetării. În prezent, pe lângă mai toate 
universităţile funcţioneză Ofiicii de legătură cu industria, Centre de Transfer Tehnologic, Parcuri Ştiinţifice, care au ca 
principal scop identificarea cererii sociale şi satisfacerea acesteia prin cercetare ştiinţifică. 

 
Fenomenul s-a manifestat şi la noi în ţară. Pentru rezolvarea problematicilor generate, a fost lansat de către 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi inovare pentru perioada 2007-
2013. Acesta abordează trei obiective ale sistemului naţional de cercetare-dezvoltare-inovare: 

-crearea de cunoaştere, respectiv obţinerea unor rezultate ştiinţifice şi tehnologice de vârf, competitive pe plan 
global, în scopul creşterii vizibilităţii internaţionale a cercetării româneşti şi a transferării ulterioare a rezultatelor în 
practica socio-economică 

-creşterea competitivităţii economice româneşti prin inovare, ca impact la nivelul agenţilor economici şi 
transferul cunoştinţelor în practica economică 

-creşterea calităţii sociale, respectiv găsirea de soluţii tehnice şi ştiinţifice care susţin dezvoltarea socială şi 
îmbunătăţeşte condiţia umană a acesteia. 

Programele Planului Naţional II sunt axate pe acţiuni ce vizează: Resurse umane, Capacităţi, Idei, Parteneriate în 
domenii prioritare, Inovare, Susţinerea performanţei instituţionale. 

Modul de structurare şi definire a programelor reflectă tipul de politică în domeniul cercetării adoptat pentru 
programul respectiv. Avem deci modele de dezvoltare bazate pe resurse, care sunt viabile pe termen scurt, modele de 
dezvoltare bazate pe investiţii, care pot fi aplicate cu un efort financiar considerabil şi presupun selectarea, asimilarea şi 
dezvoltarea de tehnologii importante si modele de dezvoltare bazate pe inovare, ce presupun orientarea investiţiilor spre 
factorii imateriali, intangibili ai activităţii, adică cercetare ştiinţifică, informaţie, management activ şi adaptiv în corelare 
cu realizarea unor fluxuri şi structuri de producţie flexibile, cu performanţe ridicate. 

 
Indiferent de programul care va fi accesat, fie că acesta va fi obţinut prin finanţare interna sau externă, vom avea 

de a face întotdeauna cu un proiect. 

Un proiect este definit ca un set de sarcini având următoarele caracteristici: 

•are un scop specific ce poate fi definit cu precizie, de dorit sub forma unui obiectiv: care este rezultatul şi ce calitate 
trebuie realizată, la ce termen final, cu ce cost al resurselor, de către cine; 
•este unic, deoarece după ce au fost realizate obiectivele proiectului, nu este necesar sau nu poate fi repetat în acelaşi 
mod, de către acelaşi grup şi cu aceleaşi rezultate; 
•este orientat spre client sau spre aşteptările acestuia; 
•nu este o muncă de rutină, are un puternic conţinut de noutate ca rezultat, dar poate conţine anumite sarcini de rutină; 
•are limite de timp convenite şi clar definite, moment de începere şi mai ales un termen de finalizare, care trebuie 
respectat cu stricteţe; 
•este un proces complex deoarece implică oameni din diferite departamente sau locaţii, de diferite specializări; 
•este flexibil pentru a permite acomodarea la schimbările impuse de procedeele de muncă; 
•are restricţii de cost ce trebuie clar definite şi înţelese pentru a asigura viabilitatea proiectului în orice moment; 
•reprezintă o oportunitate unică de a obţine noi cunoştinţe şi abilităţi; 
•implică o serie de riscuri la fiecare pas al procesului care trebuie evaluate corect pentru a nu pune în pericol finalitatea 
proiectului  
 În logica unui proiect există: 

- obiectivul general al proiectului, care sintetizează direcţiile principale ale derulării şi scopul fundamental al 
derulării sale, răspunzând necesităţilor fundamentale ale părţilor implicate (agenţi economici, autorităţi publice, parteneri 
sociali, furnizorii de educaţie şi training, organizaţii non-guvernamentale,persoane fizice) şi derivă în mod nemijlocit din 
viziunea care stă la baza programelor de finanţare. 

- obiectivele secundare reprezintă concretizarea obiectivului general, permiţând o abordare sistemică a acestuia. 
Atingerea acestui tip de obiective este condiţionată de definirea acţiunilor derulate în cadrul proiectului, precum şi de 
etapizarea (programarea în timp) aferentă acestora. Între obiectivul general şi obiectivele secundare există relaţii de 
subordonare ierarhică, atingerea primului fiind efectul sinergic al îndeplinirii celorlalte. 
  -rezultatele aşteptate ale unui proiect sunt cele care decurg din scopul şi obiectivele proiectului şi reprezintă, în 
esenţă, o cuantificare a diverselor dimensiuni ale acestuia. Estimarea acestui tip de rezultate reprezintă un aspect esenţial 
al evaluării proiectului şi implicit, al controlului exercitat asupra modului de implementare şi derulare a unui proiect, 
înregistrarea unor deviaţii „semnificative” de la acestea reprezentând un semnal critic pentru cei care gestionează 
proiectul. Trebuie semnalată şi existenţa rezultatelor neanticipate, adică acele rezultate care nu pot fi proiectate din start 
şi care, în funcţie de natura lor, pot spori sau diminua valoarea finală a unui proiect. 
Rezultatele efective ale unui proiect combină rezultatele anticipate şi cele neanticipate, cunatificând gradul de atingere a 
obiectivului general al proiectului.  



Putem numi următoarele tipuri de obiective şi rezultate ale unui proiect, întro clasificare generala: 
Obiective/rezultate economice : o anumită dinamică a cifrei de afaceri, ocuparea unei anumite poziţii pe un segment de 
piaţă, modificarea structurală a ofertei de produse şi servicii, modernizarea tehnică şi tehnologică, inovarea, creşterea 
capacităţilor de producţie etc.; 
Obiective/rezultate  financiare : un anumit nivel al profitului net, asigurarea unui anumit cash flow, asigurarea 
echilibrului financiar, modificarea structurii financiare a firmei, dinamica ratelor de lichiditate şi solvabilitate, dinamica 
ratelor de rentabilitate etc.; 
Obiective/rezultate vizând forţa de muncă : o anumită structură a personalului (din punct de vedere al calificării 
profesionale, pe categorii de vârstă, pe sexe, pe areale geografice şi/sau bazine demografice), mobilitatea forţei de 
muncă, calificarea profesională; 
Obiective/rezultate sociale : promovarea ocupării forţei de muncă, măsuri active în favoarea unor categorii sociale 
defavorizate sau a persoanelor cu dizabilităţi, protecţia socială şi asigurarea calităţii vieţii, educaţie şi sănătate sau 
dinamică demografică; 
Obiective/rezultate vizând mediul : asigurarea protecţiei mediului si combaterea sau limitarea impactului negativ al 
activităţii economico-sociale asupra acestuia, măsuri de prevenire şi limitare a efectelor calamităţilor naturale, 
reconfigurarea unui areal de mediu etc.; 
Obiective/rezultate vizând dezvoltarea regională şi cooperarea transfrontalieră : măsuri de stimulare a activităţii 
întro anumită zonă, unitară din punct de vedere a caracteristicilor geografice, demografice şi / sau socio-economice, 
precum şi a cooperării regionale, intra sau inter-unităţi administrative şi politice, din cadrul aceleiaşi ţări sau între ţări. 

Legat de managementul proiectelor, o definiţie succintă ar fi:: un proces dinamic care utilizează anumite resurse 
într-o manieră structurată şi controlată în vederea efectuării unei schimbări clar definite prin obiectivele sale specifice 
identificate ca nevoi strategice, schimbare care întruneşte caracteristicile unui proiect de noutate, complexitate şi 
interdsiciplinaritate. Este un proces dinamic, condus sub impactul unui anumit set de constrângeri, prin care se 
organizează şi se utilizează resursele corespunzătoare, întro manieră structurată şi care presupune un bun control, în 
scopul atingerii anumitor obiective clar definite.  

Un aspect important pentru atingerea obiectivelor unui proiect îl reprezintă responsabilităţile managerilor de 
proiect. Acestea sunt: 
•selectarea echipei de bază ce va participa la proiect; 
•definirea proiectului ; 
•planificarea proiectului şi obţinerea aprobărilor necesare; 
•identificarea şi controlarea riscurilor; 
•alocarea şi controlul consumului de resurse; 
•monitorizarea şi urmărirea derulării proiectului; 
• rezolvarea problemelor ce intervin în derularea proiectului; 
•controlul costurilor; 
•conducerea echipei de proiect; 
•informarea coordonatorilor asupra derulării proiectului; 
•livrarea proiectului în formă finală; 
•îmbunătăţirea performanţelor tuturor celor implicaţi în proiect. 
 Din cele prezentate mai sus, decurg caalliittăăţţiillee  nneecceessaarree  ppeennttrruu  aa  ffii  mmaannaaggeerr  ddee  pprrooiieecctt::  
•flexibilitate şi capacitate de adaptare; 
•să demonstreze o iniţiativă semnificativă; 
•voinţă şi angajament; 
•un bun ascultător şi să comunice bine cu oamenii; 
•să posede imaginaţie, creativitate şi entuziasm; 
•un bun organizator şi sa fie autodisciplinat; 
•să fie mai degrabă un generalist decât un specialist; 
•să fie capabil de a identifica şi rezolva probleme; 
•să fie capabil să promoveze un climat motivant; 
•să fie pregătit în tehnicile de management de proiect; 
•să posede experienţă în procedurile şi procesele managementului de proiect; 
•să câştige respectul celorlalţi atât din punct de vedere profesional, cât şi personal; 
•să fie interesat în obţinerea succesului. 
 În funcţie de : 
–situaţia în cauză  
–mediul existent în organizaţie şi în echipa de proiect; 
–tipul proiectului  
–prioritatea şi urgenţa lui; 
–modul în care reacţionează şi se comportă echipa de proiect la mediul existent, 
ssttiilluurriillee  ddee  mmaannaaggeemmeenntt  ppoott  ffii::–stilul autocratic – în care managerul utilizează o abordare de tipul „eu vreau – tu faci” 
–stilul democratic – în care managerul se consultă şi împărtăşeşte informaţiile cu ceilalţi membrii ai echipei, utilizând o 
abordare de tipul „noi dorim-fiecare face treaba lui” 



În cazul unei crize, mulţi oameni au tendinţa de a adopta un stil autocratic în vederea obţinerii unor rezultate mai 
rapide, deoarece se crede că nu este timp de consultaţii, ideile şi opiniile sunt descurajate, consensul este evitat, iar 
acţiunile ce se impun sunt dictate prin comandă şi control. În contrast cu cele de mai sus, stilul democratic este privit ca 
fiind mai lent în faza decizională, dar mai rapid în faza de implementare a deciziei. Oamenii sunt încurajaţi să-şi exprime 
ideile şi opiniile, întotdeauna căutându-se consensul. În consecinţă,  întreaga echipă este pe deplin implicată şi bine 
motivată în vederea obţinerii rezultatelor dorite. 

Indiferent cum am analiza lucrurile, competenţa profesională este cel mai important dintre ele. Competenţa 
profesională implică întro mare măsură o abilitate personală de predicţie a realităţii. Această abilitate include intuiţii 
antrenate prin cazuri din trecut. 

 
 În lume puţine firme au supravieţuit fără a se adapta la schimbarile din mediu şi societate şi aceasta datorită 

managerilor care au avut responsabilităţi atât faţă de acţionari sau asociaţii lor, cât şi faţă de mediul în care şi-au 
desfăşurat activitatea. Mediul în care acţionează o firmă este un mediu complex, din care firma îşi alege atât resursele 
umane cât şi resursele materiale, informatice, energetice şi financiare. În ultima vreme se pune un accent tot mai mare 
faţă de mediul înconjurător, ceea ce duce la obligaţia managerilor de a găsi soluţii pentru materiale ecologice, tehnologii 
tot mai curate, şi obţinerea unor produse care să poată fi reciclate. Politicile, responsabilitatea socială, interesul firmelor 
constă din a se coordona astfel încât să păstreze societatea cât mai curată. Putem vorbi deci despre etica în afaceri şi ca 
urmare şi despre etica în cercetarea ştiinţifică. Pentru că de la partea de cercetare trebuie avut în vedere acest aspect. Sub 
aspect al aşteptărilor societăţii, cercetarea ştiinţifică trebuie să aibe un răspuns care să măsoare reactivitatea faţă de 
societate. Se pot aminti măsuri ce ar trebui luate vis-à-vis de aceasta:  

- ar trebui respinse cercetările şi practicile greşite ale firmelor, mergând până la darea în judecată a firmelor; 
- societatea trebuie să se apere legal faţă de posibilele abuzuri făcute de firme; 
- firmele să accepte că au şi responsabilităţi sociale şi să adopte măsuri care să rectifice orice posibile greşeli, să 

aibe o comunicare deschisă şi sinceră cu întreaga societate; 
- firmele să identifice din start potenţialele probleme şi să se asigure de prevenirea apariţiei acestora. 
Toate aceste măsuri ar duce la evitarea oricărei crize posibile de apărut ulterior. Este mai uşor şi mai ieftin să 

previi decât să reacţionezi după ce inevitabilul a avut loc. 
Referindu-mă la etica în cercetarea ştiinţifică românească actuală, în prezent există prevăzută doar etica în 

domeniul medical, în cadrul proiectelor finanţate din fonduri guvernamentale. Cred că ar trebui să se facă acelaşi lucru şi 
în domeniul tehnic. Dar acele comisii care analizează aceste aspecte să abordeze la modul foarte serios lucrurile, pentru 
că nu o data s-a întâmplat în istoria omenirii ca ceea ce au descoperit oamenii de ştiinţă să fie ulterior aplicat în sens 
negativ de către firme, de anumite interese politice sau militare.   
 Am încercat pe scurt să prezint o serie de aspecte legate de cercetarea ştiinţifică pornind de la faptul că este un 
promotor al progresului tehnologic şi al inovării. Consider că firmele româneşti ar trebui să înţeleagă foarte bine acest 
lucru pentru a rămâne pe o piaţa în continuă mişcare, pentru a supravieţui. Întro lume în care totul este luptă pentru 
supravieţuire (la orice nivel am privi probelma), cel care va aplica noul, va avea şanse de câştig faţă de ceea ce există 
actual. Din păcate din 1990 încoace, dacă analizăm căte solicitări de brevete de invenţii româneşti au fost depuse şi câte 
au fost brevetate, se vede clar că Romănia a fost în cădere faţă de orice ţară am analiza din Comunitatea Europeană sau 
din lume. Chiar şi legislaţia în acest domeniul lasă de dorit. Guvernele care sau perindat la conducerea ţării nu au oferit 
decât în mică măsură unele avantaje celor care aplică brevete de invenţii. Din punct de vedere al legislaţiei, cred că ar 
trebui, chiar şi în perioade de criză economică (cum se vehiculează că am fi actual), să se aibe în vedere, sprijinul 
iniţiativei în aplicarea inovării, al progresului tehnologic şi al brevetării de noi produse, metode şi procedee de realizare.    
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