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ASPECTE GENERALE 

 

■ Învățarea și inovarea tehnologică sunt esențiale pentru creșterea economică și dezvoltarea 

economică și sunt principalii factori determinanți ai îmbunătățirii pe termen lung a veniturilor și 

a nivelului de trai. În timp ce în economiile mai avansate progresul tehnologic implică generarea 

de noi cunoștințe care pot fi aplicate activității productive, progresul tehnologic este puternic 

influențat de capacitatea lor de a accesa, adapta și difuza cunoștințele tehnologice generate în 

străinătate. 

 

■ Credeți că și alte tipuri de învățare, în afară de învățarea tehnologică pot beneficia sau folosi 

fluxuri specifice de transfer ? Își vor putea dezvolta aceste tipuri de învățare cursuri pentru 

domeniul respectiv (de exemplu transfer de cunoștințe economice către un stat care dorește să-și 

introducă un anumit tip de contabilitate. 
 

 

Cui i se adresează acest curs 

 

■Colegilor care fac parte din echipele de management și de implementare a programului PROC 

din cadrul I.N.C.D.P.M ”Alexandru Darabont” 

■Reprezentanților beneficiarilor 

■Altor specialiști interesați de programul de transfer tehnologic desfășurat din fondurile 

Europene. 

■Dezvoltarea unei instituții sau companii se poate face: 

–Prin resurse proprii, atunci când acestea există; 

–Prin transfer tehnologic de la instituții sau întreprinderi similare, mai avansate din punct de 

vedere tehnologic, în urma semnării unor protocoale și acorduri de colaborare; 

–Prin ambele metode descrise mai sus; 

Marele inginer Brunnel spunea în secolul XIX ”nu este nici o rușine să înveți de la alții- cu toți 

trecem mai mult sau mai puțin prin acest proces. Rușine e când ai posibilitatea și nu vrei s-o 

faci...” 

■O schemă ceva mai detaliată poate fi observată în figură 
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Obiective propuse 

■ După absolvirea acestui curs – cursanții vor fi capabili să proiecteze și să-și dezvolte în regie 

proprie, pentru fiecare domeniu din Securitatea și Sănătatea în Muncă- pachete de transfer către 

beneficiari. În același timp ei vor putea instrui reprezentanții beneficiarilor la fața locului apropo 

de posibilitățile de cooperare și de modul de utilizare a respectivelor pachete. 
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Mai jos sunt menţionate câteva din obiectivele I.N.C.D.P.M.- pe centru obiectivele 

beneficiarului, în dreapta obiectivele furnizorului de tehnologie- care poate fi tot I.N.C.D.P.M. 
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TEHNOLOGIE,ABORDARE SISTEMICĂ, SISTEM TEHNOLOGIC 

Tehnologie, sistem tehnologic 

■ Sistemul tehnologic poate fi definit ca reprezentând un ansamblu structurat de mijloace de 

producţie legate între ele prin relaţii bine stabilite, ale cărei funcţiuni sunt sarcinile de muncă 

corespunzătoare şi în care intrările sunt: resurse materiale şi energetice, informaţiile, iar ieşirile 

sunt date de rezultatul material al muncii. 

Sistemul tehnologic cu intrările și ieșirile lui, activități cât și funcții secundare: 
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■Descompunerea sistemului tehnologic se poate face în următoarele subsisteme: 

• subsistemul tehnologic, care reprezintă ansamblul de mijloace tehnice destinat efectuării 

operaţiilor tehnologice propriu-zise; 

• subsistemul de comandă, care asigură desfăşurarea ordonată în timp şi spaţiu, în conformitate 

cu procesul stabilit; acesta determină modificarea parametrilor tehnologici în funcţie de 

rezultatele cantitative şi calitative obţinute în desfăşurarea procesului şi îndeplineşte funcţiile 

complexe de optimizare; 

• subsistemul de control, care este - destinat verificării calităţii operaţiilor efectuate. 

În sens restrâns, tehnologia poate fi definită(gândită) ca fiind: 

■a. gruparea de ştiinţe care cuprinde studiul proceselor industriale prin intermediul cărora 

materiile prime sunt transferate în bunuri de consum şi/sau în mijloace de producţie pe baza unui 

proces tehnologic specific; 

■b. ansamblul de utilaje, echipamente şi metode de fabricaţie, care permit extinderea 

capacităţilor de acţiune a omului; 

■c. ştiinţa procedeelor de fabricare şi a utilajelor care permit transformarea în condiţii economice 

avantajoase a materiilor prime în produse. 

Prin abordarea sistemica a tehnologiei se asigură, nu numai o schimbare de metodă, ci şi o nouă 

abordare prin: 

–• utilizarea unui demers unitar care face sinteza între metoda de muncă şi echipamentele 

necesare acestei munci, ajutând la definirea elementelor componente ale sistemului; 

–• precizarea relaţiilor sistemului cu exteriorul, apoi definirea structurii sale, a subsistemelor şi 

relaţiilor dintre subsisteme; 

–• un mod dinamic de a studia componentele în conexiunea lor şi interdependenţele date de 

schimburile de informaţii şi energie. 

■În concluzie, o tehnologie tradiţională reprezintă, din punct de vedere cibernetic, un sistem 

deschis, reacţia inversă fiind, în general, slabă şi neintrinsecă sistemelor tehnologice. Odată cu 

creşterea complexităţii tehnologiilor, în special în tehnologiile de vârf, care au încorporate în 

structura lor şi produsele lor corespunzătoare şi o pondere însemnată de software, se accentuează 

caracterul de sistem cibernetic, reacţia inversă fiind mai puternică. 
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■De interes sunt în general tehnologiile ne-tradiiționale 

Conceptul organizaţional se utilizează pentru aprecierea aspectelor privind schimbările 

tehnologice. Conform acestuia se definesc: 

–• tehnologii generale - formate din suma cunoştinţelor comune unei industrii sau pieţe, aceste 

cunoştinţe sunt deţinute de toate organizaţiile (firmele) din industria respectivă; 

–• tehnologii specifice de proces – reprezintă cunoştinţele obţinute de o firmă şi personalul 

acesteia şi care o face să difere de cea a concurenţilor şi îi asigură competitivitatea; 

–• tehnologii specifice unei firme – reprezintă un sistem ce nu poate fi asociat unui produs 

determinat al firmei respective, ci se referă la potenţialul tehnologic al acesteia în domeniul său 

de activitate. 

■Conceptul tehnic este indicat pentru aprecierea funcţionalităţii tehnologiilor referitor la 

parametrii tehnici ai acestora; In cadru conceptului tehnic, există: 

–• tehnologii de legătură - care reprezintă o serie de interdependenţă în sensul că o operaţiune 

poate fi efectuată numai după realizarea cu succes a acţiunii A condiţionată de acţiune B (de 

exemplu: tehnologii de asamblare a unui autoturism); 

–• tehnologii de mediere - presupun stabilirea unei legături între diferiţi agenţi economici (de 

exemplu: serviciile de comunicaţii); 

–• tehnologii intensive – sunt acelea în care selecţia, combinarea operaţiunilor şi decizia de a 

efectua o schimbare sunt determinate de reacţia cibernetică a acestui proces (tehnologii 

robotizate). 

Vă rugăm să dați câte 2 exemple din:  

-tehnologii de legătură;  

-tehnologii de mediere; 

■Conceptul operaţional priveşte separarea elementelor constitutive ale sistemelor tehnologice. 

■In cadrul tehnologiilor operaţionale se delimitează: 

–• tehnologii de bază - constituite din ansamblul cunoştinţelor, echipamentelor şi utilajelor 

specifice unui proiect, proces sau produs fiind caracterizate de documentaţie, specificaţii, 

operaţiuni, scheme, prototipuri; 
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–• tehnologii specifice - reprezintă ansamblul cunoştinţelor care nu sunt specifice elaborării unui 

produs sau proces, dar sunt necesare în activitatea de producţie. 

■Tehnologiile mai pot fi clasificate şi în funcţie de nivelul de dezvoltare tehnologică. Conform 

acestui criteriu se disting: 

■• tehnologii emergente, cunoscute în mediile ştiinţifice (institute de cercetări, universităţi), care 

sunt de avangardă şi care conduc la străpungeri tehnologice şi la evoluţii ascendente ale firmelor; 

■• tehnologii evolutive - sunt pasibile de îmbunătăţiri, se utilizează zonal, nefiind generalizate; 

■• tehnologii mature - susţin activitatea actuală de producţie a firmei; 

■• tehnologii in declin - sunt încă folosite în industrie, dar le corespund alte variante tehnologice 

superioare (perimate tehnic); 

■• tehnologii depăşite - sunt perimate tehnic şi economic, păstrate însă din cauza unor factori 

exteriori sociali cum ar fi: protecţia unor locuri de muncă, mişcări sindicale. 

Imaginați o metodă de evaluare care să fie construită ca: 

–-tehnologie emergentă; 

–Tehnologie evolutivă; 

Care ar fi principalele caracteristici ale metodei în acest caz ? 

■Printre variabilele situaţionale cele mai cunoscute, respectiv dimensionarea firmei, 

incertitudinea mediului, diferenţele dintre indivizi - se numără şi tehnologia rutinieră de 

îndeplinire a sarcinilor. Astfel, pentru ca firmele să-şi realizeze obiectivele, acestea folosesc 

tehnologii care le antrenează în procesul de transformare a intrărilor în ieşiri. Tehnologiile 

rutiniere implică structuri organizatorice, sistemul de control şi stiluri de leadership care diferă 

de cele cerute de stilurile non rutiere. Aceasta deoarece activitatea umană este complexă şi în 

fiecare moment are un caracter ireversibil. Nimic din ceea ce se petrece azi nu seamănă cu ceea 

ce s-a petrecut ieri, nimic din ceea ce se petrece aici nu seamănă cu ceea ce s-a petrecut acolo, 

chiar dacă este vorba de acelaşi fenomen, datorită mediului în care are loc şi a timpului în care se 

desfăşoară. Rezultatele specifice activităţii umane sunt diferite 

Managementul situaţional nu reprezintă un simplu set de metode prescrise, ci este un mod de a 

gândi despre problemele organizatorice şi de rezolvare a acestora. Procesul general este acelaşi, 

dar metodele şi procedurile specifice adoptate de manageri pot să varieze foarte mult. Abordarea 
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situaţională stabileşte care sunt variabilele importante ale situaţiei şi cum influenţează acestea 

asupra eficienţei organizaţiei. 

■Aportul fundamental al managementului situaţional la ştiinţa managementului îl constituie 

stabilirea variabilelor, în special în domeniul leadership-ului, al comportamentului structurilor 

organizatorice şi al evaluărilor cantitative şi este caracterizat prin perspectiva situaţională cu 

următorii factori ce implică tehnologia: 

–• tehnologia şi structura organizatorică; 

–• inovarea şi organizarea; 

–• incertitudinea şi structura organizatorică; 

–• tehnologia de producţie, tehnologia informaţională şi organizaţia; 

–• condiţiile exterioare şi structura organizaţională; 

–• tehnologia, structura, coordonarea şi controlul. 

■Analizând legătura reciprocă dintre tehnologie şi structura organizatorică, s-a determinat că 

tipul de tehnologie trebuie să fie criteriul de bază în proiectarea structurii organizatorice, ce 

trebuie elaborată de jos în sus 

 

■Principala problemă, care este necesar a se rezolva, constă în evidenţierea lucrărilor unitare din 

care este format fluxul lucrărilor în sistem. Pentru fiecare lucrare unitară se creează o verigă 

structurală condusă de un manager. însă, dacă lucrările unitare se divid, subordonându-se 

diferiţilor manageri, atunci sub influenţa factorilor de timp şi spaţiu vor apărea ruperi în fluxul 
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tehnologic şi se vor contura abateri de la tehnologia de execuţie stabilită pentru executarea 

lucrărilor unitare. 

■O serie de cercetări efectuate prin analiza a 100 de firme prospere din industria prelucrătoare a 

condus la împărţirea iniţială a acestor firme, după principiul tehnologic, în trei grupe principale, 

luându-se în considerare că particularităţile tehnologiei depind de obiectivele firmei. 

■In Producţia individuală (de unicate) şi de serie mică operaţiile se repetă rar, produsele se 

execută pe baza specificaţiilor beneficiarului, în loturi mici conform comenzilor cumpărătorilor. 

■Producţia de serie mare şi producţia de masă se caracterizează prin aceea că se produce în loturi 

mari. 

■Producţia continuă este caracterizată de procese tehnologice continue, organizată pe fluxuri de 

fabricaţie pentru fiecare tip de produs. 

Câteva aspecte de început 

■Literatura privind transferul de tehnologie folosește o varietate bogată de concepte și definiții, 

dar nu există un consens clar despre natura acestui proces. Contextul în care are loc procesul, 

precum și conceptul de tehnologie în sine, care este utilizat, influențează puternic definiția 

transferului de tehnologie. De exemplu, în țările dezvoltate, conceptul se referă adesea la 

procesul prin care universitățile sau centrele de cercetare oferă acces la tehnologiile create acolo 

printr-o varietate de mecanisme de interacțiune cu operatorii de pe piață. 

■Termenul "transfer de tehnologie" poate fi, de asemenea, aplicat procesului prin care o 

tehnologie dezvoltată pentru o anumită utilizare sau sector devine aplicabilă într-un cadru de 

producție diferit. Transferul de tehnologie se poate referi la un proces care are loc în interiorul 

sau peste granițele naționale și pe o bază comercială sau necomercială (concesionară). Se poate 

referi la mișcarea fizică a bunurilor sau la elemente imateriale cum ar fi know-how-ul și 

informațiile tehnice sau, cel mai adesea, atât la elementele materiale, cât și la cele imateriale. 

Transferul de tehnologie poate fi legat de mișcarea persoanelor fizice sau mai precis de mișcarea 

unui anumit set de capabilități. 

■Proiectul Codului Internațional de Conduită privind Transferul de Tehnologie care a fost 

negociat sub auspiciile UNCTAD între 1978 și 1985 a definit tehnologia ca fiind cunoașterea 

sistematică a aplicării unui proces care are ca rezultat fabricarea unui produs sau livrarea unui 

serviciu. Tehnologia nu este un produs sau un serviciu finit ca atare, deși poate fi critică pentru 

livrarea sau performanța sa. Tehnologia include expertiza antreprenorială și know-how 

profesional pentru a furniza produse și servicii (UNCTAD, 1985). În mod similar, Burgelman și 



 
 
Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020 
 
 

                                        

colab. (2008) propun ca "tehnologia să se refere la cunoștințele teoretice și practice, abilitățile și 

artefactele care pot fi folosite pentru a dezvolta produse și servicii, precum și sistemele lor de 

producție și livrare. Tehnologia poate fi încorporată în oameni, materiale, procese cognitive și 

fizice, plante, echipamente și instrumente. " 

■Următoarele 5 categorii de tranzacții pot reprezenta transfer de tehnologie: 

–Cesiunea, vânzarea și licențierea tuturor formelor de proprietate industrială, cu excepția 

mărcilor, a mărcilor de servicii și a denumirilor comerciale, atunci când nu fac parte din 

tranzacțiile de transfer tehnologic; 

–Furnizarea de know-how și expertiză tehnică sub forma unor studii de fezabilitate, planuri, 

diagrame, modele, instrucțiuni, ghiduri, formule, proiecte de proiectare de bază sau detaliate, 

specificații și echipament pentru instruire, servicii care implică personal tehnic de consiliere și 

conducere; instruirea personalului; 

–Furnizarea de cunoștințe tehnologice necesare instalării, funcționării și funcționării instalațiilor 

și echipamentelor și proiectelor la cheie; 

–Furnizarea de cunoștințe tehnologice necesare achiziționării, instalării și utilizării mașinilor, 

echipamentelor, bunurilor intermediare și / sau a materiilor prime achiziționate prin cumpărare, 

închiriere sau alte mijloace; 

–Furnizarea de conținut tehnologic al acordurilor de cooperare industrială și tehnică (UNCTAD, 

1985). 

■La nivelul de bază, transferul de tehnologie are loc atunci când există suficiente stimulente 

pentru a comercializa o anumită tehnologie într-o locație nouă prin comercializarea produselor, 

acordarea de licențe sau investirea. Cu toate acestea, stimulentele pot varia foarte mult: 

tehnologia este transferată atunci când are sens comercial și financiar sau când satisface 

interesele și cerințele instituționale, inclusiv interesele naționale strategice și politica de 

dezvoltare socială și economică, precum și cerințele legale și de reglementare. 

■Măsurarea capacităților tehnologice sau inovatoare ale unei țări nu este o sarcină ușoară. 

Capacitatea de inovare depinde de o mare varietate de factori economici, sociali și instituționali 

interdependenți, iar unii dintre acești factori sau relațiile lor pot fi dificil de măsurat .O variabilă 

poate fi un bun indicator pentru o anumită parte sau părți ale sistemului, dar nu neapărat o 

reflectare a performanței sale globale 



 
 
Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020 
 
 

                                        

■Deși indicatorii încearcă, în general, să măsoare același fenomen, există diferențe între ei. 

Diferențele se datorează în principal faptului că capacitatea tehnologică reflectă un fenomen 

eterogen, care este compus din mai multe elemente și care poate fi interpretat diferit de instituții 

diferite. 

Următoarele 2 tabele dau indicatorii principali folosiți în analiza transferului tehnologic 

 
CAPACITATE INOVATIVĂ  
Indicator  Definiție  Varabile  

Intrări inovative  Eforturile totale și investițiile 

efectuate de fiecare țară pentru 

cercetare și dezvoltare și activități 

inovatoare  

Total cheltuieli de cercetare și dezvoltare 

ca procent din PIB Cheltuieli publice de 

cercetare și dezvoltare ca procent din 

PIB  

Ieșiri inovative  Acesta exprimă rezultatul 

activităților de cercetare și inovare 

realizate de sistemul public S & T 

(de exemplu, publicații științifice și 

tehnice)  

Număr de articole științifice la milionul 

de locuitori  

 
CAPACITATE DE ABSORBȚIE  
Indicator  Definiție  Variabile  

Capital uman  Aceasta este variabila cheie a 

capacitatii de absorbtie, de obicei 

subliniata de modelele de decalaj 

tehnologic  

Educație secundară;Educație terțiară  

Infrastructuri  Un nivel mai ridicat și calitatea 

infrastructurilor (de exemplu, rețeaua, 

transportul, distribuția) mărește 

capacitatea țării de a absorbi, adopta 

și implementa tehnologii avansate 

străine  

Electricitate;telefonie;  

Coeziune socială  Un sistem național cu un nivel mai 

ridicat de coeziune socială și 

egalitate între venituri în interiorul 

țării este, în general, caracterizat 

printr-un grad sporit de încredere și 

împărtășire a cunoștințelor, 

sprijinind astfel ritmul difuzării și 

adoptarea  

 

■Diferența tehnologică între țările mai dezvoltate și mai puțin dezvoltate se calculează folosind 

formula: 
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■Dif= Media indicatorilor țări dezvoltate – Media indicatorilor țări mai slab dezvoltate 

Pentru simplitatea reprezentării s-a căzut de acord ca valorile obținute și folosite în calcul să se 

normalizeze între 1 și 100 

 

■Diferențele de tehnologie- 1988 și 2008 

 

Indicele global al inovării pentru 2013 
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Cheltuieli cu cercetarea-dezvoltarea în câteva state din lumea a 3-a 

 

■Achiziția de tehnologii (prin transferul tehnologic ) nu poate fi considerată ca un fenomen 

neutru- ci ca o acțiune deliberată menită să dea competitorului care-și achiziționează (transferă) 

tehnologiile un avantaj clar pe piața competitivă. 

■Condiții restrictive: 

■Performanță; 

–Eficiență; 
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–Frecvență și operare; 

–Volum și greutate; 

■Reliabilitate; 

–Mentenanța funcționalității pe tot ciclul de viață al produsului; 

■Cost; 

–Calculat în termen de funcționalitate- de exemplu cost pe unitatea de performanță; 

■Se poate vorbi de un trade-off între cost, performanță și reliabilitate. 

■În mediul de realizare al produsului, specificația costului, performanței și reliabilității este 

determinată și reprezentată într-o aplicație- care definește un spațiu al aplicației ortogonal, cu 3 

axe independente. 

■Pentru o aplicație dată există o specificare minimă de performanță, o specificare minimă de 

reliabilitate și un cost maxim permis –acest set constituie baza spațiului de aplicație. 

■Piața totală este colecția tuturor acestor puncte în spațiul de aplicație. 
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■Curba experienței reflectă evoluția costului unitar cu volumul cumulativ al producției. 

 

■ROI (Return on Investment sau Recuperarea Investiției) este un parametru foarte important 

pentru o astfel de activitate. Cel care transmite tehnologia dorește să obțină în mod normal un 

profit. 

 

■Necesitatea transferului tehnologic este explicată în următorul tabel: 

 
FACTORI FUNDAMENTALI  CONDIȚII NECESARE  
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Recunoașterea și stabilirea pozițiilor favorabile  Oportunități și pericole din mediul 

extern  

Optimizarea setărilor zonei de afaceri  Concentrarea competențelor interne 

pentru a realiza avantajul competitiv  

Menținerea dinamicii  Procese de sistematizare și acțiune, 

capabile să activeze schimbarea 

dinamică necesară.  

 
Subiecte ale outsourcing-ului de tehnologie  1. Tehnologie corporată completă 

necesară pentru comercializare  

2. Tehnologie secțională și de factori 

cheie care poate suplini tehnologia 

in-house 

3. Servicii tehnologice necesare în 

dezvoltare 

4. Facilități și echipament de 

cercetare 

5. Personal de cercetare 

6.Alt suport tehnologic. 

 

 

 

    

 

■Factori din mediul managerial care promovează transferul tehnologic 

 
NECESITATE  DETALIU  
Integrare și combinare tehnologică  Nu toate tehnologiile pot fi dezvoltate în casă chiar dacă procesul 

poate solicita un număr mare de tehnologii  

Reducerea vieții tehnologiilor  Risc crescut în dezvoltarea tehnologică prin apariția rapidă a 

tehnologiilor similare sau de substituție  

Cerințe schimbătoare ale pieței  Necesitatea dezvoltării accelerate a produsului în așa fel încât să 

satisfacă cerințele pieței.  

Reduceri în costurile de achiziție ale  Pentru a fi competitive  

 

■Transferul tehnologic este descris de trei elemente: 

–Transferantul- adică cel care dă tehnologia și inițiază transferul tehnologic 

–Destinatarul- cel care primește tehnologia 

–Legătură între ei care poate fi: 

■Directă 

–Licențiere (cumpărare de licențe) 
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–Angajarea de consultanți 

–Formarea personalului 

■Indirectă 

–Cumpărarea de mașini, echipamente, componente; 

–Schimb de informații; 

–Manifestări științifice 

 

PROPRIETATEA INTELECTUALĂ ȘI TRANSFERUL TEHNOLOGIC 

■Proprietatea intelectuală- se referă la creații ale minții umane. Drepturile de Proprietate 

Intelectuală (IPR-Intellectual Property Rights) protejează interesele creatorilor prin oferirea de 

drepturi de protecție pentru creațiile acestora. 

■Indiferent de natura activității- o organizație creează de regulă IPR. 

■Proprietatea Intelectuală există aproape în fiecare produs sau serviciu folosit. 

■Exemple: Internet-ul, metodologii inovative, produse, branduri. 

■Conform definiției Convenției de la Paris ” Proprietatea Industrială trebuie înțeleasă în cel mai 

larg sens și trebuie aplicată nu numai în industrie și comerț dar și în agricultură și industriile 

extractive și pentru toate produsele manufacturate și naturale – de exemplu vin, grâu, frunze de 

tutun, fructe, animale, apă minerală, bere, flori și făină” 

Brevetele- sau brevetele pentru invenție- sunt cea mai răspândită formă de protejare a drepturilor 

inventatorilor. Un brevet reprezintă dreptul unui inventator garantat de Stat de a exclude pe 

oricine de la exploatarea comercială a invenției sale pentru o perioadă limitată în general la 20 de 

ani 

■Modelele de utilitate sunt de asemenea folosite pentru a proteja invenții. Modelul de utilitate 

reprezintă un titlu dat unor invenții de domeniu mai restrâns- cum ar fi invențiile în domeniul 

mecanic. 

■Un design industrial este forma ornamentală sau estetică a unui produs folositor. Acest aspect 

poate depinde de formă, model sau culoarea produsului. Deisgnul trebuie să fie atrăgător vizual 

și să-și îndeplinească în mod eficient funcțiile. Trebuie să poată fi reprodus prin mijloace 
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industriale- acesta e obiectivul principal al designului și motivul pentru care este denumit 

industrial . 

■Copyright se referă la creații artistice și opere cinematografice. În majoritatea limbilor 

Europene (în afară de limba engleză) copyright e cunoscut și ca drepturi de autor. 

 
PROTEJABIL DE COPYRIGHT  NEPROTEJAT DE COPYRIGHT  
Cărți, articole  Nume, titluri, fraze scurte, sloganuri  

Muzică și înregistrări sonore  Idei, principii sau concepte  

Piese, programe TV, coregrafii  Metode de prelucrare, algoritmi, metode operaționale  

Programe de calculator, jocuri  Material pre-existent  

Baze de date  Conținut din domeniul public  

Expresii originale, layout-uri sau compilații  

 

■Drepturile de proprietate ”soft” sunt foarte importante. 

■Secretele comerciale reprezintă informații în general necunoscute sau care nu pot fi descoperite 

ușor- care au o valoare economică, comercială sau de afaceri – tocmai pentru că informația nu e 

cunoscută- și care sunt subiectul unor eforturi rezonabile de păstrare a secretului. 

 

FOLOSIREA METODELOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ÎN ORGANIZAȚIILE DE 

TIP IMM DIN GERMANIA 

■ELEMENTE ALE UNEI STRATEGII ÎN DOMENIUL IPR 
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–Strategia de bază: 

■Ofensivă/defensivă; 

■Internaționalizare; 

■Tip de exploatare: licențiere sau utilizare proprie; 

-Informații referitoare la brevete și IPR 

-Păstrează avansul în tehnologie; 

-Nu călca drepturile altor brevete; 

-Înțelege mediul competitiv 

■ELEMENTE ALE UNEI STRATEGII ÎN DOMENIUL IPR 

–Comunicații 

■Compilați evidența în valoare; 

■Informați-vă stakeholderșii; 

■Revizuire regulată a portofoliului; 

■Revizuire a taxelor care trebuie plătite; 

■Semnificația strategiei de IPR la nivel statal: 

■Creează un mediu pozitiv, social economic și cultural. 

■Este un instrument cheie de politică pentru a promova interesul public, inovarea și progresul 

tehnologic. 

■Obiectivele unei strategii de IPR sunt: 

–Creația; 

–Deținerea în proprietate; 

–Managementul bunurilor IPR pentru a menține necesitățile naționale și a promova creșterea 

economică. 
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■IPR pot fi impuse chiar și fără reglementări :în anumite condiții, dovada utilizării anterioare pe 

piețele UE poate fi suficient să întărească bunurile de tip IPR neînregistrate. 

■Protecția condiționată este oferită din data completării documentelor: puteți începe impunerea 

IPR atunci când este depusă aplicația. Totuși, dacă aplicația este respinsă, eforturile nu vor fi 

recunoscute. 

■IPR înregistrat într-o țară Europeană este protejat doar în respectiva țară Europeană. 

 

CE ESTE TRANSFERUL TEHNOLOGIC ? 

■Fluxul de know-how,experiențe și echipamente între diverși stakeholderși cum ar fi guvernele, 

entitățile din sectorul privat, universitățile și institutele de cercetare 

■Transferul de noi tehnologii de la universități și instituții de cercetare către structuri capabile să 

le comercializeze. 

STAKEHOLDERI IMPLICAȚI ÎN DEFINIREA TRANSFERULUI DE TEHNOLOGIE 
GRUP STAKEHOLDERI  MEMBRII  
Producători de tehnologie  Inventatori independenți; cercetători în instituții de cercetare, 

laboratoare de stat și private.  

Consumatori de tehnologie  Producători sector privat, agenții guvernamentale,brokeri de 

proprietate intelectuală  

Producători de produse  Producători din sectorul privat  

Consumatori de produse  Utilizatori finali; furnizori de servicii profesionale  

Furnizori de resurse  Agenții guvernamentale, sectorul financiar, agenții de transfer 

tehnologic  
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■În procesul de transfer tehnologic parteneriatele și rețelele diverșilor stakeholderși sunt adesea 

implicate și pot depinde de coordonarea unor organizații multiple cum ar fi: 

–Rețele de furnizori de informații; 

–Rețele de consultanți de afaceri; 

–-Rețele de firme financiare; 

–Parteneriate între stakeholderi; 

■INDUSTRIE- ABORDAREA INOVĂRII DESCHISE 

–Companiile își dezvoltă propriile abordări inovative deschise la cercetare-dezvoltare –

combinând resursele proprii cu resurse externe. 

–Se începe tratarea cercetării publice ca o resursă strategică. 

■COMUNITATEA ACADEMICĂ-ÎN CĂUTARE DE NOI SURSE DE FINANȚARE 

–Instituțiile adoptă un rol mult mai pro-activ în generarea finanțării în urma rezultatelor 

cercetării; 
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–Se începe tratarea industriei și pieței ca surse potențiale de finanțare; 

TRANSFERUL TEHNOLOGIC ȘI COMERCIALIZAREA - Imagine anterioară 

Invenția este făcută publică -  Cercetare adițională  Dezvoltarea noului produs sau proces 

Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruire și        Mutări de personal            Cercetări colaborative                 MANAGEMENTUL   

educare                                                                                                             CUNOȘTINȚELOR  

 

Brevetare și       Servicii tehnologice         Servicii de spin-off                      COMERCIALIZARE 

licențiere              și consultanță 

 

CANALE FORMALE DE TRANSFER TEHNOLOGIC 

 

■MOTIVAȚII PENTRU TRANSFERUL TEHNOLOGIC LA ÎNTREPRINDERI: 

–Reduceri de costuri (costuri de producție) și/sau creșterea veniturilor; 

–Creșterea capabilităților tehnice ; 

–Statut mai înalt perceput pentru ”tehnologii la nivel internațional” 

–Acces la expertiză managerială și de marketing și la surse de capital; 

–Un mai mare acces la piețele de export; 

–Acces la noile rețele de distribuție; 

 

■INSTITUTELE DE CERCETARE ȘI UNIVERSITĂȚILE SUNT INTERESATE ÎNTR-UN 

ASTFEL DE TRANSFER PENTRU CĂ: 
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–Consolidează și stabilesc noi parteneriate cu industria; 

–Au acces la granturi de cercetare; 

–Sprijină antreprenoriatul; 

–Creează standarde tehnologice și diseminează tehnologii; 

–Pot învăța de la industrie- asigurând un transfer tehnologic invers; 

–Își păstrează excelența prin controlul tehnologiilor cheie; 

 

■Transferul tehnologic este definit ca fiind: 

–Transferul noilor tehnologii de la institute de cercetare și universități către terțe părți capabile să 

le comercializeze; 

–Transferul din țări mai dezvoltate către țări mai puțin dezvoltate. 

În general, transferul tehnologic urmărește cunoștințe sau drepturi de proprietate care sunt: 

-licențiate sub formă de proprietate intelectuală; 

-subiectul unor consultări formale sau unor înțelegeri privind formarea personalului; 

-comunicate la locul de muncă sau în lucrări de cercetare; 

-difuzate de publicații sau alte mijloace 
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■Wikipedia spune că: 

–Transferul tehnologic este procesul de atribuire a dreptului utilizării în comun pentru aptitudini, 

cunoștințe, tehnologii, metode de producție, facilități între guverne sau diverși alți actori 

implicați pentru a se asigura că dezvoltarea științifică și tehnologică e disponibilă unei mase largi 

de utilizatori care pot dezvolta și folosi ulterior respectiva tehnologie în noi produse, procese, 

aplicații, materiale sau servicii. 

–Transferul tehnologic este un sub-set al transferului de cunoștințe; 

 

■Procesul de transfer tehnologic permite unei unități productive să-și utilizeze într-un mod mai 

eficient resursele umane, fizice și de capital prin oferirea de: 

–Cunoștințe; 

–Informații; 

–Asistență, care conduc la îmbunătățiri în metodele de producție, metodele manageriale sau 

metodele de marketing, facilități și echipament. 
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Exemplificare schemă 

■Invenția- cum ar fi de exemplu inventarea roții- a apărut dintr-o necesitate- respectiv aceea de a 

facilita transporturile de mărfuri și persoane. 

■Inovația- cineva a trebuit să dezvolte moduri de a folosi roata- așa au apărut carele de mărfuri 

dar și roata cu zbaturi folosită la acționarea vapoarelor... 

■Design-ul- permite transformarea ideilor în realitate și implementarea altor idei de folosire a 

roții. 

■Marketingul și diseminarea- presupun promovarea dezvoltărilor ulterioare 
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TRANSFERUL TEHNOLOGIC ÎN CADRUL PROIECTULUI PROC 

■Sursa transferului: I.N.C.D.P.M. ”Alexandru Darabont”. În cei 67 de ani de funcționare 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii și-a dezvoltat și consolidat o 

bază de cunoștințe puternică în domeniul asigurării securității și sănătății în muncă a 

personalului, în strânsă corelație (după 1990) cu realizările pe plan European și chiar mondial. 

■Beneficiarii transferului: Beneficiarii transferului sunt reprezentați de un număr de unități 

economice- de la unități economice mari și până la cele mijlocii și mici. Toate aceste unități sunt 

interesate să colaboreze în cercetarea specifică- pentru a-și realiza obiectivele punctuale 

urmărite- unele din ele fiind interesate și să dezvolte și eventual comercializeze (pe baza unopr 

acorduri bilaterale) cunoștințele transferate. Trebuie precizat faptul că orice unitate economică, 

fie ea de producție sau de servicii- ajunge la un moment dat să-și dezvolte problematica legată de 

condiții mai bune la locurile de muncă, de securitatea și sănătatea în muncă- unitățile economice 

pro-active în acest sens fiind avantajate. 

■Ce se transferă ? : 

–Metodologii; 

–Proceduri de bune practici în domeniul Securității și Sănătății în Muncă; 

–Conținut educațional specific; 

–Alte materiale de interes; 

O structurare posibilă a cunoștințelor transferate 
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■Modul de operare pentru transferul de cunoștințe: 

–1.I.N.C.D.P.M. analizează împreună cu beneficiarul starea domeniului de Securitate și Sănătate 

în Muncă la beneficiar precum și nevoile specifice de cunoaștere ale acestuia; 

–2.I.N.C.D.P.M. pune la dispoziție resursele specifice de date și cunoștințe pentru beneficiar. 

–3. I.N.C.D.P.M. dezvoltă în mod special conținut pentru beneficiar. 

–4.I.N.C.D.P.M. împreună cu beneficiarul organizează evenimente specifice pentru diseminarea 

pe scară largă a cunoștințelor respective. 

–5.I.N.C.D.P.M. participă la implementare- în condițiile în care este solicitat. 

■Cum se concretizează transferul de cunoștințe ? : 
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■Pe baza aspectelor identificate în evaluările și analizele făcute de către I.N.C.D.P.M- acesta va 

realiza împreună cu beneficiarul o activitate de cercetare științifică în comun- la un nivel de 

performanță corespunzător- din domeniul Securitate și Sănătate în Muncă cu aplicație directă în 

zona de interes a beneficiarului. Această cercetare- care va putea fi dezvoltată și actualizată și 

după terminarea proiectului- va constitui primul pas atât către un TTO (sau Centru Tehnologic de 

Transfer- inclusc în proiect) dar și către o rețea de transfer tehnologic specific, colaborare în 

cercetare și dezvoltare. 

■Domeniile de interes: 

■Proiectul PROC se referă în principiu la toate ramurile industriale dar mai ales la acele ramuri 

în care riscurile operaționale se pot transforma în dezastre- acest lucru evidențiind industriile de 

proces precum și alte tipuri similare sau complementare. 

■Dezvoltări specifice de interes în domeniul cercetării: 

■PROC propune (și vor fi realizate până la sfârșitul proiectului sub formă de prototip) module de 

tip expert destinate asistenței în cazul deciziilor privind riscurile care se pot transforma în 

dezastre. 
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■Pachetul Tehnologic A (PTA) include structurile și sistemele suport necesare pentru una din 

cele mai importante activități din managementul riscurilor- respectiv acțiunea de evaluare, pentru 

evaluarea vulnerabilității acesteia la agresorii externi și interni și pentru evaluarea securității și 

sănătății în muncă la locul de muncă cât și pentru instruirea personalului întreprinderii 

beneficiare. Un astfel de pachet este orientat către unitățile economice (întreprinderile 

beneficiare) care sunt interesate să-și asigure pe plan intern serviciile de evaluare necesare ca 

suport pentru luarea deciziei- în această categorie intrând atât întreprinderi de tip IMM- care nu-

și pot permite un evaluator extern sau nu au interes în apelarea la un astfel de evaluator (de 

exemplu o companie de construcții care are șantiere în diversele părți ale țării, fiecare șantier cu 

specificul său- va dori ca personalul specializat din cadrul companiei să facă aceste evaluări- 

având experiența necesară) cât și unități economice din domeniul industriei de proces. 

■Pachetul tehnologic B(PTB) este dedicat acelor unități economice care se vor concentra strict 

pe managementul riscurilor operaționale (în special întreprinderi beneficiare de complexitate mai 

mare, din industrii de proces,etc.) 

 

ANALIZA NECESARULUI DE CUNOȘTINȚE DIN PERSPECTIVA 

BENEFICIARULUI 

■În continuare ne vom referi la cunoștințele de SSM necesare în mod direct beneficiarului sau a 

căror necesitate rezultă din specificul activității acestuia. 

■Se presupune că beneficiarul dispune de necesarul minimal de cunoștințe în domeniul SSM- 

altfel n-ar fi lăsat să funcționeze de către Autoritățile Competente. Pe de altă parte, cunoștințele 

specifice- legate de activități, aparatura corespunzătoare sau alte asemenea aspecte sunt mai 

puțin urmărite de către organele de control- așa încât e posibil să fi scăpat atenției. 

■Trebuie înțeles faptul că această activitate de îmbunătățire a condițiilor de muncă în principal 

cu ajutorul cercetării- concretizată în principal prin Institutul Național de Cercetare Dezvoltare 

Pentru Protecția Muncii ”Alexandru Darabont” reprezintă un instrument funcțional, operațional 

și specific domeniului de activitate al Ministerului Muncii, Familiei ,Protecției Sociale și 

Persoanelor Vârstnice din România. 

■Eficiența unui sistem se apreciază că este influențată în mare măsură de capacitatea acesteia de 

a înțelege și de a se adapta la mediul ambiant(pentru care are nevoie de cunoștințe), iar eficiența 

managementului presupune planificare, organizare, control, proceduri de lucru și o legislație 

adecvată 



 
 
Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020 
 
 

                                        

■Planificare: Nevoia de cunoștințe în etapa de planificare- mai ales când este vorba de o 

activitate care a mai fost realizată anterior- pare destul de redusă.Timpul elaborării strategiilor pe 

termen mediu și lung este extrem de redus, ponderea activităților curente fiind net superioară; 

Termenele de realizare sunt în general foarte restrânse, desfăşurarea activităților fi ind 

concentrată cu precădere pe rezultate decât pe procese- motivațiile putând fi; 

– Lipsa unor strategii viabile pe termen mediu și lung pentru deconcentrarea serviciilor oferite de 

entitate; 

–Incapacitatea de a elabora programe și proiecte pentru a atrage resurse financiare disponibile la 

nivelul agențiilor guvernamentele, utile îmbunătățirii nivelului de trai; 

–Slaba comunicare cu sursele de cunoaștere concretizată într-un număr redus de parteneriate 

încheiate cu acestea pe termen lung și mediu; 

■Coordonare: În multe cazuri procesul de recrutare și selecție este doar formal ți fără a fi bazat 

pe cunoștințele necesare- nici cele privind performanța dorită și nici cele privind personalul 

specific care se prezintă la angajare-, multe posturi fiind ocupate înainte de lansarea 

formalităților necesare; Din punct de vedere al pregătirii personalului nu există un plan de 

instruire corect la nivelul instituției, bazat pe nevoile de formare; Fragmentarea excesivă a 

activităților și atribuirea rezolvării lor, unui număr ridicat de persoane, conduce de foarte multe 

ori la incapacitatea stabilirii unui rezultat final unic și unanim acceptat; Feed-backul pentru 

îndeplinirea sarcinilor se limitează la aducerea lor la cunostință, luarea la cunoștință sub forma 

unor rapoarte și eventual, cerințe de modificare ulterioară a acestora. 

■Antrenare: Importanța scăzută acordată acestei funcții a managementului; Lipsa unui sistem de 

monitorizare a gradului de motivare care să permită identificarea nemulțumirilor și ameliorarea 

situației existente prin integrarea efectelor pozitive și diminuarea celor negative. 

■Control-evaluare: Ponderea activităților de control este net superioară celor de evaluare; Lipsa 

activităților de monitorizare în cadrul procesului de evaluare; Nu exista criterii clare de evaluare 

a performanțelor. 

■ Aplicarea metodelor și tehnicilor într-o formă simplificată sau adaptată la stilul managerial al 

conducătorului instituției generează deficiențe la nivel de rezultate cu efect negativ asupra 

componentelor sistemului instituțional; Necesitatea instruirii pe domenii specifice este 

constrânsă de lipsa resurselor ce nu permit decât într-o mică măsură acoperirea cadrului de 

formare; Cadrul legislativ stufos, insuficient armonizat crează probleme în aplicarea unitară și în 

interpretare. 
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■Activități specifice: 

–1.interviu cu beneficiarul (personalul managerial de top și/sau personalul de specialitate care se 

ocupă de SSM) pentru identificarea necesităților de cunoaștere stabilite din punctul de vedere al 

beneficiarului. Cauzele pentru care beneficiarul nu are în acest moment acces la aceste cunoștințe 

pot fi multiple- începând de la faptul că nu s-au întâmplat evenimente neprevăzute până acum și 

terminând cu lipsa de resurse. În cele mai frecvente cazuri relevate de literatura de specialitate 

sunt omise aspectele (cunoștințele) de SSM referitoare la transportul și depozitarea materiilor 

prime și materialelor folosite în activitate, la ambalarea și livrarea produselor dar și la activitate 

terților. 

–2. Realizarea analizei operaționale de către specialiștii din I.N.C.D.P.M. Împreună cu 

reprezentanții beneficiarului, folosind structura cadru definită în cadrul acestui proiect. Analiza 

urmărește ”aspectele rămase în urmă” care scapă de obicei beneficiarului și care se pot dovedi 

importante pe parcurs. Analiza operațională este dezvoltată în mod continuu, plecând de la 

structura cadru dezvoltată inițial și adăugând module în funcție de specializarea beneficiarului. 

–3. Ședință comună cu beneficiarul pentru prezentarea constatărilor făcute la punctul 2 și 

realizarea unui acord de principiu, acord în care sunt identificate clar categoriile de cunoștințe 

necesare- dacă este posibil trecându-se la aspecte de amănunt. Pe baza acestui acord de principiu 

se vor desfășura activitățile de pregătire de cunoștințe (dacă acestea există la institut) sau de 

colectare/procesare de cunoștințe- dacă acestea trebuiesc colectate. Percepția mediului intern și 

extern al unei organizații se referă la: Ce anume poate fi considerat punct forte?; Ce poate fi 

considerat un punct slab?; Ce anume poate fi considerată o oportunitate?; Ce se poate considera 

amenințare? În acest sens poate fi orientat acordul despre care e vorba. 

–4.Realizarea modelului specific de cunoaștere al beneficiarului. Acest model poate fi realizat în 

modul cel mai simplu folosind hărțile de cunoaștere- el ține seama de faptul că procesul de 

actualizare (upgradare) a informațiilor și cunoștințelor în cadrul unei organizații economice 

trebuie să fie un proces continuu- care nu se termină odată cu bifarea activităților din cadrul 

proiectului.În acest sens- modelul realizat va fi explicat beneficiarului și va constitui o piesă 

rezultantă a procesului. 

5. Realizarea listei de necesități specifice. Această listă este oarecum echivalentă listei de 

specificații dintr-un proiect obișnuit și trebuie validată de beneficiar- în scris- pentru ca 

activitatea să aibă sens și să nu fie inutilă. 

–Lista va servi celor din echipa de implementare pentru colectarea informațiilor. 
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–Lista trebuie să prevadă în mod expres cunoștințele care pot fi obținute doar cu plată. Acestea 

trebuie să fie supuse atenției și aprobării beneficiarului astfel încât sumele necesare să fie 

prevăzute în devizul lucrării- dacă beneficiarul e de acord cu achiziția respectivelor cunoștințe. 

 

PRELUCRAREA CUNOȘTINȚELOR 

■Din punctul de vedere al acestui proiect, conceptul de „societate a cunoaşterii” este de preferat 

„societăţii informaţionale”, deoarece surprinde mai bine complexitatea şi dinamismul 

schimbărilor care au loc” . Definiţiile referitoare la societatea informaţională şi societatea 

cunoaşterii pot fi diferenţiate, în sensul că o parte a acestora vizează caracterizarea unei realităţi 

existente, sau care este pe cale să se formeze, în timp ce altele exprimă o viziune asupra unei 

societăţi potenţiale. În opinia obiectivă , ambele sunt relevante: prima categorie – pentru 

posibilitatea efectuării de analize, iar a doua – pentru că putem astfel realiza o direcţionare a 

politicilor socio-economice. 

■Dinamica volumului informaţional a determinat adaptări permanente ale tehnologiei necesare 

manipulării/stocării lor. Creşterea complexităţii structurii informaţiei a determinat nevoia 

adaptării. Dezvoltarea tehnologică conduce la creşterea volumului de informaţie. 

■Nu putem discuta despre o societate a cunoaşterii în absenţa unei societăţi informaţionale şi nici 

invers – conceptele de cunoaştere şi informaţie fiind inseparabile. În prezent, putem considera că 

există o unitate în ceea ce priveşte înţelegerea conceptului de „societate a cunoaşterii”. Există 

însă şi aspecte asupra cărora nu s-a căzut de acord, acestea referindu-se, în principal, la 

conţinutul cunoaşterii, pe care îl regăsim într-o potenţială societate a cunoaşterii. Întrebări 

precum: ce tip de cunoştinţe trebuie să fie luate în considerare?, trebuie să susţinem supremaţia 

modelelor tehnico-ştiinţifice în vederea obţinerii cunoştinţelor productive?, cum ar trebui să 

procedăm în ceea ce priveşte dezechilibrele pe plan global ale accesului la cunoştinţe? definesc 

doar o parte a problemelor care trebuie să-şi găsească rezolvare cât mai repede posibil. 

■Fiecare paradigmă socio-economică a condus la creşterea productivităţii şi competitivităţii 

organizaţionale. Societatea/economia cunoaşterii trebuie să demonstreze acelaşi lucru. Prin 

analiza dimensiunii ”învăţare”, ne propunem să conştientizăm contextul educaţional global. 

Importanţa contextului educaţional este dată de gradul îndeplinirii unor obiective educaţionale. 

Considerăm că economia cunoaşterii depinde de obiectivele educaţionale, deoarece îndeplinirea 

acestora conduce la creşterea numărului de persoane, cu un grad mare de internalizare a 

cunoaşterii – situaţie benefică pentru mediul macro şi microeconomic. Dimensiunea ”ştiinţă” va 

fi abordată prin intermediul unor indicatori tehnologici, precum: alocaţie PIB pentru cercetare-
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dezvoltare, număr cercetători, IDTI (Indexul Dezvoltării Tehnologiei Informaţionale). Oferim, 

astfel, imaginea de ansamblu a infrastructurii informaţionale prezente – cu accent pe România – 

în lipsa căreia societatea/economia cunoaşterii nu pot exista. 

Prelucrarea cunoștințelor și competivitatea organizațională 

 

 

■Unii autori folosesc termenul de „achiziţie” pentru a defini nu numai obţinerea cunoaşterii, ci şi 

selecţia ei. Ne regăsim astfel în situaţia când este posibil să obţinem ceea ce ştim deja.Totuși, 

procesul de achiziție a cunoștințelor este un proces primar în ceea ce privește prelucrarea 

acestora. 

■Modelul propus în figura anterioară face distincţie între obţinerea cunoaşterii, care nu există în 

repertoriul organizaţiei şi a selecta din cunoaşterea deţinută. Activităţile secundare ghidează 

performanţa activităţilor principale: 

-Activitatea de măsurare implică evaluarea cantitativă şi calitativă a resurselor de cunoaştere. De 

asemenea, reprezintă baza pentru evaluarea controlului, coordonării şi conducerii; 
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-Controlul are ca principal obiectiv asigurarea resurselor de cunoaştere necesaare, atât din punct 

de vedere calitativ, cât şi calitativ. Calitatea poate fi controlată printr-o abordare bidimensională. 

Urmărim astfel: 

■o Validitatea cunoaşterii – acurateţe şi consistenţă; 

■o Utilitatea cunoaşterii – relevanţă şi importanţă; 

-Coordonarea - se referă la ghidarea strategiei de management a cunoştinţelor. Implică gestiunea 

dependenţelor între: resurse, activităţi, angajaţi; 

-Conducerea - considerăm că reprezintă elementul central al activităţilor secundare. Ea generează 

forma culturii organizaţionale, stabilind cadrul general pentru coordonare, control şi măsurare; 

■Pentru a fi competitivă, organizaţia trebuie să adopte o atitudine pro-cunoaştere. Cele nouă 

activităţi, vizând managementul cunoştinţelor, trebuie să fie centrul strategiilor generale ale 

companiei. Dacă acestea, sau măcar o parte a lor, sunt realizate mai bine decât în cazul 

competitorilor, organizaţia are un avantaj semnificativ pe piaţă. 

■Atitudinea „pro-cunoaştere”, a unei organizaţii, este reflectată adesea în caracteristicile 

programului de management a cunoştinţelor, pe care organizaţia îl adoptă, într-un mod, mai mult 

sau mai puţin formal. 

■Învăţarea, indiferent dacă se desfăşoară la nivel individual, de grup, sau organizaţional, se 

referă la îmbunătăţirea şi dezvoltarea gradului de cunoaştere: schimbarea ideilor, valorilor, 

comportamentului, datorită modului în care evoluează înţelegerea. 

■Învăţarea în organizaţii poate fi caracterizată prin complementaritatea dintre procesele de 

învăţare individuală şi cele la nivel organizaţional. Spunem că „organizaţiile învaţă” pentru a 

exprima înglobarea învăţării individuale şi de grup în: procese, rutine, structuri, tehnologii . 

Totuşi, considerăm greşit a pune semnul egal între învăţarea organizaţională şi suma proceselor 

de învăţare individuală, respectiv de grup. 

Învățarea organizațională și managementul cunoștințelor 



 
 
Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020 
 
 

                                        

 

■Cadrul propus în figura anterioară defineşte 6 procese ale învăţării, care formează legătura între 

nivelele existente într-o companie: individ, grup, organizaţie. 

■Legătura formată se bazează pe două forţe opuse alcătuite din: procese de feedback, respectiv 

procese exploratorii/analitice. 

■Procesele exploratorii pornesc întotdeauna de la individ, fiind bazate pe intuiţie şi căutări. 

Ulterior, ele se dezvoltă până la nivelul grupului, unde sunt supuse analizei colective, pentru ca, 

în final, să poată cuprinde întreaga organizaţie. 

■În contrast cu procesele exploratorii, procesele de tip „feedback” se referă la procesele de 

învăţare bazate pe exploatarea cunoaşterii existente. 

■Mişcarea între procese de învăţare situate pe niveluri diferite nu se desfăşoară în mod automat 

şi fără probleme. 

■Spre exemplu, poate fi dificil pentru un angajat să intuiască un fragment de cunoaştere, pe care, 

ulterior, să-l sintetizeze într-un grup şi să-l transforme în cunoaştere colectivă, partajată, 

instituţionalizată. 

■Un aspect adus în considerare aici se referă la tensiunea dintre explorare şi exploatare. Această 

tensiune există deoarece procesele de explorare pot defini întrebări, provocări – ajungându-se 

chiar la înlocuirea normelor instituţionalizate înglobate în procese de exploatare. 

■Prin urmare, atunci când normele adoptate devin prea puternice şi dominante, fiind de succes la 

un moment dat, ele se pot transforma în ceea ce numim „capcana competenţelor” . Organizaţia 
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rămâne blocată în rutine, care s-au dovedit la un moment dat utile, deoarece nu a luat în 

considerare posibilitatea schimbării. 

■Managementul cunoştinţelor se bazează pe procesul de învăţare. Indiferent de forma proceselor 

învăţării, ceea ce căutăm este a înţelege cunoaşterea existentă, pentru ca folosind-o, să ajungem 

la noi forme de cunoaştere. 

■Fiecare proces din managementului cunoştinţelor înglobează procese de învăţare: Învăţam să 

achiziţionăm, să generăm, să asimilăm, să selectăm şi să utilizăm. Managementul cunoştinţelor 

nu poate exista în absența învăţării. 

■Pornind de la acest cadru, înţelegem prin „organizaţie a învăţării” o companie care suţine 

procesele de învăţare ale proprilor angajaţi. O astfel de companie permite libera exprimare şi 

utilizarea cunoaşterii, oferind un mediu organizaţional, care încurajează experimentul, asumarea 

riscurilor şi dialogul 

■Chiar dacă procesul de învățare este susținut de companie- este foarte posibil ca acest process 

să nu atingă toate aspectele relevante- mai ales că domeniul SSM este considerat chiar și în 

statele dezvoltate uneori ca un domeniu periferic. 

■Credem că o companie orientată spre învăţare şi, implicit, spre cunoaştere este caracterizată 

prin două aspecte fundamentale: 

–Graniţa între nivelul de management şi restul angajaţilor devine neclară. Angajaţii vor beneficia 

de implicarea în aspecte decizionale, având oportunitatea de a fi mai creativi şi de a se dezvolta 

mai rapid 

–Este necesară existenţa unor lideri cu trăsături aparte . Liderii într-o organizaţie a învăţării 

trebuie atât să înveţe pe alţii (mentori), cât şi să fie învăţaţi (discipoli). Acest stil de conducere 

este necesar pentru a stimula învăţarea şi curiozitatea angajaţilor, precum şi pentru a face liderii 

mai sensibili la opiniile venind din partea celor subordonaţi. 

■Puterea şi cunoaşterea sunt interconectate. Prin urmare, dacă învăţarea se referă la dezvoltarea 

şi utilizarea cunoaşterii, atunci trebuie să luăm în considerare aspecte referitoare la putere . Unii 

autori subliniază subliniază că învăţarea se desfăşoară mai bine în contextul existenţei autorităţii 

manageriale. În felul acesta, pot fi eliminate o mare parte a contradicţiilor generate de situaţiile 

în care lipseşte forţa perspectivei adusă de persoanele cu autoritate. Contradicţiile nu sunt 

neaparat în detrimentul învăţării. 
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■Dacă opiniile diferite şi conflictele pot fi gestionate, printr-un anume tip de dialog, procesele de 

învăţare şi dezvoltare pot avea loc. Există situaţii care nu au ca scop atingerea unui consens. În 

acest caz, comunicarea trebuie să fie bidirecţională, învăţarea având loc prin înţelegerea 

diferitelor puncte de vedere. 

■Un ultim factor, puţin luat în considerare de către susţinătorii „organizaţiei orientată spre 

învăţare”, este reprezentat de rolul emoţiilor în definirea atitudinii şi comportamentului faţă de 

procesele de învăţare. 

■La nivel individual, învăţarea este în general privită cu entuziasm: descoperiri de noi 

cunoştinţe, îmbunătăţirea nivelul de înţelegere, dezvoltarea unor mijloace mai eficiente de lucru. 

Există, însă, şi un aspect negativ : cunoaşterea poate induce stări conflictuale. Situaţia de a 

renunţa la situaţii familiare, cunoscute, pentru a intra în necunoscut, creează adesea tensiune. 

■Învăţarea şi schimbarea pot afecta identitatea persoanei, atât într-o direcţie pozitivă, cât şi într-

una negativă. La nivel organizaţional, este adesea dificil să fie implementate politici de 

schimbare a competenţelor angajaţilor. Aceştia vor deveni ostili şi defensivi datorită implicaţiilor 

posibile 

Cunoștințele și relațiile pro și contra învățare 

 

■Managementul cunoştinţelor depinde de modul în care este percepută şi abordată învăţarea 

organizaţională. Este important a sublinia posibilitatea implementării organizaţionale a 
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programelor pentru managementul cunoştinţelor, indiferent de modul în care sunt abordate 

procesele de învăţare. 

■Credem că un scop principal ale managementului cunoştinţelor este de a susţine învăţarea, prin 

adaptarea la contextul organizaţional existent. 

■Prin urmare, pot fi definite proiecte pentru managementul cunoştinţelor, destinate atât 

organizaţiilor cu structuri autoritare, cât şi celor democratice. 

■În procesul de prelucrare a cunoștințelor sunt importante următoarele dimensiuni: 

■ Promovarea dialogului, pentru a determina dacă organizaţia: este capabilă să experimenteze, 

să-şi asume riscuri, poate identifica aptitudini necesare pentru viitoarele procese de afaceri, 

încurajează succesul individual, oferă acces la resurse, încurajează în mod activ învăţarea; 

■ Oportunităţi de învăţare, pentru a determina dacă organizaţia: încurajează schimbul liber de 

idei, promovează rezolvarea situaţiilor conflictuale, promovează dezvoltarea relaţiilor de 

încredere, provoacă angajaţii la întrebări suplimentare, în vederea unei mai bune înţelegeri a 

sarcinilor de lucru; 

■ Încurajarea colaborării şi a învăţării în echipă, pentru a determina dacă organizaţia: 

restricţionează libertatea echipelor, încurajează exprimarea punctelor diferite de vedere, invită la 

dezvoltarea relaţiilor sociale, sunt detaşate de strategii şi scopuri trecute, recunoaşte şi 

recompensează realizările echipei; 

■ Crearea sistemelor pentru partajarea învăţării, pentru a determina dacă organizaţia: oferă 

posibilităţi pentru partajarea cunoaşterii, oferă instrumente pentru managementul cunoştinţelor, 

poate accesa şi utiliza uşor competenţele/angajaţilor, posedă instrumente adecvate pentru 

măsurarea eficienţei utilizării cunoştinţelor, cunoaşte moduri de determinare a procedurilor 

nefuncţionale; 

■ Creşterea puterii, pentru a determina dacă organizaţia: încurajează angajaţii să-şi asume 

responsabilitatea, este flexibilă în a permite angajaţilor să depăşească rutina, susţine riscul 

calculat, coordonează activităţile departamentale; 

■ Conectarea organizaţiei la mediul extern, pentru a determina dacă organizaţia: susţine 

echilibrul angajaţilor între viaţa personală şi cea profesională, identifică uşor noi oportunităţi, 

este centrată pe nevoile clientului, consideră important moralul angajaţilor, facilitează schimbul 

de cunoştinţe între departamente; 
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■ Dezvoltarea cadrului de conducere necesar învăţării, pentru a determina dacă organizaţia: oferă 

oportunităţi de învăţare – indiferent de departament, oferă echipelor informaţii despre 

concurenţă, are implementat un sistem centralizat de luare a deciziilor, oferă liderilor oportunităţi 

de dezvoltare. 

 

 

■Oceanul roșu- într-o simulare realizată în lucrarea ”Manage the knowledge of the blue ocean” 

(rand Corp 2015) reprezintă toate domeniile economice existente și prezente, respectiv 

acoperirea lor cu bunuri, servicii și organizațiile care le furnizează. De cealaltă parte, oceanul 

albastru reprezintă aceleași domenii economice, însă în contextul unor bunuri și servicii viitoare. 

■O caracteristică a „oceanului roșu” este aceea că atât limitele, cât și regulile competiției sunt 

cunoscute, companiile încercând să-și depășească competitorii prin acapararea unui cât mai mare 

segment al cererii. Pe măsură ce piața devine din ce în ce mai aglomerată, perspectiva 

profiturilor ridicate și a creșterii organizaționale începe să devină din ce în ce mai puțin 

plauzibilă. 
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■„Oceanul albastru” reprezintă opusul acestei situații, fiind caracterizat de o piață puțin 

aglomerată și de perspectiva creșterii economice. Deși o parte din oceanul albastru este creat prin 

definirea unor noi domenii și activități, restul este definit prin lărgirea granițelor domeniilor deja 

existente. În cadrul oceanelor albastre, concurența va fi irelevantă, deoarece regulile „jocului” nu 

sunt încă implementate. 

■Desigur, pentru o companie va fi întotdeauna important să cunoască tehnici de navigare în 

cadrul oceanului roșu, acesta fiind o realitate a mediului de afaceri. Însă, odată ce oferta nu va fi 

acoperită de cerere, competiția pe aceste piețe contractate nu va fi suficientă pentru susținerea 

performanțelor ridicate. Astfel, indiferent de valoarea concurențială a unei companii, aceasta va 

fi nevoită, la un moment dat, să încerce crearea unor „ape albastre”. 

■Din păcate, oceanul albastru este, încă, o necunoscută. Cunoștințele căutate în domeniul SSM 

se află cel mai adesea în acest ocean. 

■Astfel, managementul cunoștințelor, susținut de sisteme tehnologice dedicate, poate oferi un 

suport în ceea ce privește „navigarea” prin apele oceanului roșu, însă, pe de altă parte, se poate 

constitui și într-un mijloc de determinare a modului în care poate fi creat oceanul albastru. 

■Se subliniază faptul că elementul care face deosebirea între programele de succes și eșecuri, în 

ceea ce privește crearea oceanelor albastre, este reprezentat de strategia organizațională. Astfel, 

companiile prinse în oceanul roșu au urmat o abordare tradițională, încercând să învingă 

competiția prin construirea unor structuri atât ofensive, cât și defensive, în cadrul propriei 

industrii. Pe de altă parte, creatorii oceanului albastru nu au privit concurența sub forma unui 

indicator vital. 

■Inovarea valorii nu reprezintă același lucru cu valoarea adăugată bunurilor și serviciilor, aceasta 

implicând existența unui nou tip de valoare, provenind din noutatea produselor. 

■Valoarea, în afară inovării, reprezintă elementul central al strategiilor orientate spre crearea 

incrementală a valorii, care, în multe cazuri, nu sunt suficiente pentru a face din concurență un 

element de ignorat. Pe de altă parte, inovarea în absența valorii reprezintă, adesea, un element 

futuristic, pentru care oamenii nu sunt dispuși să plătească 

■Determinarea cunoștințelor necesare implică următoarele faze: 

– Faza de eliminare - se referă la eliminarea acelor factori care au determinat concurența acerbă; 

– Faza de reducere - se referă la a determina dacă produsele și serviciile au fost îmbunătățite 

excesiv din dorința de a învinge competiția; 
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– Faza de creștere - se referă la identificarea și eliminarea compromisurilor impuse clienților, de 

către industria în care activează compania; 

– Faza de creare - este reprezentată prin descoperirea unor noi surse de valoare pentru 

cumpărători 

 

  

■Pentru o lungă perioadă, cei care au încercat punerea în practică a managementului 

cunoştinţelor au folosit principii empirice şi adeseori intuitive. 

■Modelarea proceselor managementului cunoştinţelor asigură un nivel de completitudine şi 

profunzime practicii acestei discipline, un mijloc de înţelegere a factorilor perturbatori care pot 

apărea. Beneficiul practic al modelării proceselor constă în delimitarea clară a funcţionalităţii 

soluţiei adoptate pentru managementul cunoştinţelor Scopul este de a sintetiza principalele 

modele teoretice de management a cunoştinţelor, în vederea identificării şi definirii unui model 

de interacţiune a proceselor fundamentale. Ne propunem, astfel, delimitarea unui set clar de 

procese, care să formeze un model cadru31 pentru managementul cunoştinţelor într-o 

organizaţie. 

■Modelul trebuie să l descrie arhitectura posibilă a unei soluţii pentru managementul 

cunoştinţelor, punctând relaţiile care se stabilesc între: 
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■- Strategia pentru managementul cunoştinţelor; 

■- Procesele managementului cunoştinţelor; 

■- Angajaţii organizaţiei; 

■- Tehnologia disponibilă; 

■- Cunoaşterea aplicată. 

■Modelul Bukowitz și Williams 

 

Etapele de apreciere, construire/susţinere sunt de natură strategică, fiind declanşate de schimbări 

în mediul general (macro). Sunt centrate asupra unor procese de lungă durată care, în general, 

sincronizează capitalul intelectual cu necesităţile strategice. „. 

 

  

În modelul „Bukowitz & Williams” – prezentat în figura cunoaşterea este reprezentată prin: 

depozite de cunoştinţe, relaţii, tehnologii informatice, infrastructură comunicaţională, procese de 

tip „know-how”, reacţii ale mediului, inteligenţă organizaţională şi surse externe. Fazele de 

obţinere, învăţare şi contribuţie sunt de natură tactică. Ele sunt declanşate de oportunităţi ale 

pieţei şi rezultă, în mod normal, din folosirea constantă a cunoştinţelor pentru a răspunde acestor 

oportunităţi 

■Obţinerea cunoştinţelor” înseamnă căutarea informaţiei necesare pentru luarea deciziilor, 

rezolvarea problemelor sau inovare. 

■În prezent, provocarea nu este dată de găsirea informaţiei - deşi în anumite contexte şi acest 

lucru se poate dovedi dificil - cât mai ales de tratarea acesteia într-un mod eficient. 
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■Obţinerea cunoştinţelor se referă la utilizarea surselor de cunoaştere explicită - tradiţională 

(documente fizice sau electronice), cât şi la surse de cunoştinţe tacite. Aceasta înseamnă că, 

angajaţii trebuie să fie conectaţi nu doar la cunoştinţe ci şi la experţi 

■„Utilizarea cunoştinţelor” se referă la modul în care combinăm informaţia în moduri noi şi 

interesante pentru a susţine inovarea organizaţională. 

■Etapa de învăţare defineşte procesul de învăţare bazat pe experienţă. Unul din scopurile 

formalizării proceselor de învăţare este construirea „memoriei organizaţionale”. În acest mod, 

învăţarea organizaţională să poate baza atât din succese („best practices”) cât şi pe eşecuri 

(„lecţii învăţate”). 

■Legăturile între învăţare şi crearea valorii sunt greu de stabilit (mult mai greu decât legăturile 

dintre obţinerea şi folosirea informaţiei). Învăţarea organizaţională este importantă deoarece 

reprezintă pasul de tranziţie între aplicarea şi generarea de idei noi. Este nevoie de timp pentru a 

reflecta asupra experienţei. 

■Etapa de „contribuţie” se referă la necesitatea transferului cunoaşterii în bazele de cunoştinţe 

ale organizaţiei. O tendinţă, frecvent întâlnită, este reprezentată de stocarea în bazele de 

cunoştinţe a cât mai multor cunoştinţe. Datorită volumului mare de informaţie/cunoaştere, adesea 

nestructurat extragerea şi utilizarea cunoaşterii va fi dificilă. 

■Faza de evaluare se referă la evaluarea capitalului intelectual. Ea necesită definirea 

cunoştinţelor critice în organizaţie, precum şi asocierea între capitalul intelectual existent şi 

nevoia ulterioară de cunoaştere. În vederea demonstrării extinderii bazei de cunoştinţe şi a 

faptului că există un profit din capitalul intelectual, organizaţia trebuie să dezvolte mărimi 

specifice. 

■Evaluarea presupune extinderea teoriei referitoare la nevoile unei organizaţii, în vederea 

identificării unor noi forme de capital: 

– Capital uman – baze de competenţe; 

– Capitalul „clienţi” – managementul relaţiei cu clienţii; 

–Capitalul organizaţional – baze de cunoştinţe, procese de afaceri, infrastructură, valori, norme; 

– Capitalul intelectual; 

■Modelul Mc Elroy 
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Procese specifice în acest model 

Acest model descrie un ciclu al cunoaşterii format din procese creatoare de cunoaştere, procese 

integrative, precum şi o serie de cicluri „feed-back” între memoria organizaţională, credinţe, 

cultură şi mediul de afaceri. 

■Folosirea cunoştinţelor în mediul de afaceri conduce fie la confirmarea unor rezultate pozitive, 

fie la un eşec. În primul caz, cunoaşterea existentă va fi îmbunătăţită şi, ulterior, refolosită. 

Situaţia unui eşec conduce, în mod necesar, la ajustări ale proceselor de afaceri, acestea trebuind 

să ia în considerare şi stările inerente de neîncredere, precum şi respingerea cunoaşterii existente. 

■În vederea creării de cunoştinţe, Mc Elroy defineşte următoarele procese : 

– Învăţarea individuală, respectiv de grup; 

– Formularea cererii de cunoştinţe; 

– Achiziţia de informaţii; 

– Cererea de cunoştinţe codificate; 

– Evaluarea cunoştinţelor. 
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Generarea de cunoștințe în model 

■Învăţarea individuală şi de grup reprezintă primul pas în procesul de învăţare organizaţională. 

Cunoaşterea este informaţie până în momentul validării. 

■Validarea cunoştinţelor implică existenţa unor procese de codificare la nivel organizaţional. 

Astfel este necesară o procedură formalizată pentru acceptarea şi codificarea inovaţiei 

individuale sau a grupului. 

■Validarea cunoştinţelor reprezintă un element, care distinge managementul cunoştinţelor de 

managementul documentelor. 

■Managementul cunoştinţelor înseamnă mai mult decât gestiunea unui spaţiu de stocare şi a unor 

documente. Definitorii sunt procesele care identifică conţinutul cunoştinţelor, deoarece cu 

ajutorul lor putem determina cunoaşterea purtătoare de valoare pentru organizaţie şi angajaţii ei. 

■Achiziţia de informaţie reprezintă procesul, prin care, în mod deliberat (sau chiar întâmplător), 

organizaţia obţine intrări informaţionale. Procesul de achiziţie a informaţiei defineşte şi întăreşte 

legăturile între organizaţie şi mediul extern. 

■O caracteristică importantă a modelului Mc’ Elroy este descrierea clară a modului în care 

cunoaşterea este evaluată. Pornind de la evaluarea cunoaşterii, procesele decizionale vor stabili 

dacă aceasta va fi integrată sau nu în memoria organizaţională. 

■Modelul Wiig 

 

■Acest model are la bază următorul principiu: dacă o organizaţie doreşte cunoştinţe folositoare şi 

valoroase, acestea trebuie să fie organizate . 
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■Cunoaşterea trebuie organizată diferit, în funcţie de modul în care va fi folosită. De exemplu, în 

propriile modele mentale, avem tendinţa de a stoca cunoaşterea proprie sub forma unor reţele 

semantice. Putem alege, ulterior, perspectiva potrivită în funcţie de sarcina pe care o avem de 

îndeplinit. 

■Wiig subliniază în necesitatea a trei condiţii pentru ca o organizaţie să aibă succes în afaceri: 

– Trebuie să prezinte un portofoliu clar de produse/servicii şi clienţi; 

– Trebuie să aibă resurse (oameni, capital); 

– Trebuie să aibă capacitatea de a acţiona. 

■Wiig unifică această perspectivă, subliniind că scopul principal al managementului de 

cunoştinţe este obţinerea unei organizaţii orientată spre cunoaştere. În organizaţia cunoaşterii, 

sarcinile trebuie abordate având o experienţă cât mai mare. 

■A crea cunoaştere implică activităţi de tipul: studii de piață, chestionare, inteligență 

competitivă, „data-mining”. Etapa referitoare la crearea cunoştinţelor conţine cinci activităţi 

principale: 

■ Obţinerea cunoştinţelor; 

■ Analiza cunoştinţelor; 

■ Reconstrucţia/sinteza cunoştinţelor; 

■ Codificarea şi modelarea cunoştinţelor; 

■ Organizarea cunoştinţelor. 

■Reţinerea cunoştinţelor este formată din: 

– procese de amintire, care definesc internalizarea unui fragment de cunoaştere; 

– procese de acumulare a cunoaşterii în structuri dedicate - existenţa unei baze de cunoştinţe pe 

unul sau mai multe calculatoare, formată din cunoştinţe explicite; 

– procese de arhivare - crearea unei biblioteci ştiinţifice de unde, în mod constant şi sistematic, 

vor fi înlăturate cunoştinţele false, irelevante sau depăşite temporal. Arhivarea implică, adesea, 

stocarea conţinutului pe medii puţin costisitoare, pentru accesări rare. 

■Modurile în care pot fi aplicate cunoştinţele sunt multiple: 
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– Efectuarea sarcinilor de rutină – realizarea unor produse şi servicii standard, utilizarea reţelei 

de experţi pentru a identifica cine poate să se implice într-o anumită problemă; 

– Determinarea unor consecinţe posibile în cazul rezolvării unei probleme; 

– Evaluarea alternativelor potenţiale – determinarea riscurilor şi beneficiilor pentru fiecare 

abordare posibilă; 

– Sinteza soluţiilor alternative – identificarea opţiunilor şi evidenţierea abordărilor posibile; 

– Implementarea alternativei selectate; 

– Selectarea cunoştinţelor relevante pentru susţinerea unei situaţii – identificarea persoanelor 

care ar trebui consultate. 

■Literatura de specialitate defineşte următoarele tipuri de cunoaştere: 

– Publică - explicită, poate fi învățată şi partajată; 

– Expertize partajate - bunuri intelectuale deţinute exclusiv de angajați şi partajate în timpul 

muncii, sau înglobate în tehnologii. Acest tip de cunoaştere este adesea comunicat printr-un 

limbaj specializat şi reprezentări; 

– Cunoaştere permanentă - cea mai puţin accesibilă, însă forma completă de cunoaştere. Este 

adesea tacită şi folosită într-un mod inconştient. 

■În plus faţă de aceste cunoştinţe, Wiig defineşte cunoştinţe: bazate pe fapte, conceptuale, de 

aşteptare şi metodologice. 

– Cunoştinţele bazate pe fapte vizează date, legături cauzale, măsurări şi citiri, ele având un 

conţinut observabil şi direct măsurabil; 

– Cunoştinţele conceptuale implică sisteme, concepte şi perspective. 

– Cunoştinţele de aşteptare se referă la judecăţi, ipoteze, aşteptări ale persoanelor care le posedă. 

– Cunoştinţele metodologice se referă la strategii şi metode de rafinare a deciziilor. Pot fi 

menţionate situaţiile în care organizaţia poate învăţa din greşeli anterioare sau poate face 

previziuni bazate pe analiza evenimentelor. 

■O caracteristică a modelului Wiig o reprezintă tratarea gradului de relevanţă a cunoştinţelor şi 

surselor. O sursă importantă de cunoaştere organizaţională este baza de cunoştinţe a companiei. 
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Cu cât numărul conexiunilor dintr-o bază de cunoştinţe este mai mare, cu atât va fi mai valoros 

conţinutul. Wiig menţionează că într-o bază de cunoştinţe toate faptele, conceptele, 

perspectivele, valorile, judecăţile, legăturile asociative şi relaţionale, trebuie să fie consistente. 

Nu trebuie să existe inconsistenţe logice, conflicte interne sau neînţelegeri. 

■Modelul Wiig reprezintă cel mai pragmatic model de management al cunoştinţelor, oferind 

posibilitatea de fi integrat uşor în orice strategie vizând managementul cunoştinţelor. 

■Perspectiva cognitivă afirmă despre un sistem cognitiv, indiferent dacă este uman sau artificial, 

că defineşte modele ale realităţii. Învăţarea apare atunci când modelele generate sunt utilizate în 

realizarea unor procese, activităţi, inferenţe logice 

■O epistemologie cognitivă priveşte cunoaşterea organizaţională ca un sistem cu caracteristici de 

auto-organizare, în care oamenii sunt „transparenţi” informaţiei din exterior - obţinem informaţia 

prin simţuri şi o folosim pentru a construi modele mentale. Prin urmare, organizaţia culege 

informaţii din mediul ei, pe care le procesează într-un mod logic. 

■Prin procese de căutare şi diferite competenţe cognitive vor fi generate căi de acţiune – totul se 

bazează pe mobilizarea resurselor cognitive individuale. 

■Procesul de prelucrare al cunoștințelor cuprinde următoarele etape esențiale: 

–Achiziția de cunoștințe; 

–Verificarea calității acestora; 

–Transpunerea cunoștințelor în formatul dorit de utilizator (beneficiar) 

–Pachetizarea cunoștințelor; 

–Transmiterea și implementarea cunoștințelor; 

Procesul de prelucrare al cunostintelor 
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■Achiziția de cunoștințe reprezintă începutul procesului. Achiziția poate fi făcută manual sau 

folosind tehnici gen data mining sau de elicitare. 

■Este foarte important ca cel care face achiziția de cunoștințe să se oprească asupra a 2 factori 

corelați: 

–Semnificativitatea (importanța cunoștințelor achiziționate); 

–Volumul de cunoștințe achiziționat. Există destule cazuri în practică în care achizitorul de 

cunoștințe culege un volum foarte mare de cunoștințe lipsite de importanță. 

Subprocesul de achiziție al cunoștințelor 
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■Subprocesul de achiziție al cunoștințelor începe cu identificarea surselor de cunoștințe. Trebuie 

probată accesibilitatea unor astfel de surse, trebuiesc analizate drepturile de proprietate 

intelectuală,etc. 

■Definirea exactă a obiectivelor este de o mare importanță.Deși această etapă se repetă de multe 

ori în cursul procesului de transfer tehnologic- aici este cea mai importantă pentru că de definirea 

cât mai exactă a obiectivelor depinde munca pe care o va face achizitorul. Deși impresia inițială 
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este că toate cunoștințele sunt interesante- adevărul este că fără stabilirea exactă a obiectivelor- 

se vor înregistra pierderi (uneori semnificative) de resurse. 

■O etapă destul de importantă legată de cele prezentate mai sus este definirea unui coeficient de 

importanță în funcție de care vor fi colectate cunoștințele. 

■Definirea coeficientului de importanță al cunoștințelor poate folosi scala Likert- în formatul 

următor (exemplu): 

–5- cunoștință extrem de importantă care trebuie colectată; 

–4-cunoștință importantă- care trebuie colectată; 

–3-cunoștință auxiliară care va fi colectată în funcție de obiectivele fixate; 

–2-cunoștință de importanță redusă- poate fi colectată în cazul în care se dorește completarea 

unui format cu cât mai multe detalii; 

–1-cunoștință neimportantă; 

■Analiza cunoștințelor care vor fi achiziționate ia în considerare următorii factori esențiali: 

–Utilitate vs. Costuri- chiar dacă cunoștințele dintr-o anumită sursă pot părea interesante- unul 

din factorii esențiali de analiză îl reprezintă costurile. Surse cum ar fi Springer sau Elsevier- deși 

sunt surse de importanță maximă- au costuri prohibitive care pot fi justificate doar în condițiile în 

care beneficiarul dispune de resursele necesare. 

–Limbă- este evident că respectivele cunoștințe vor fi achiziționate în 1-2 limbi- acestea fiind 

româna și engleză. Chiar dacă pot fi extrem de interesante- cunoștințe în limbi cum ar fi olandeza 

sau japoneza- sunt greu de procesat. 

–Forma de prezentare- se va da prioritate cunoștințelor cu prezentare grafică. 

■Transpunere în formatul dorit de utilizator- în acest sens important este la ce vor servi 

cunoștințele. Dacă ele sunt destinate instruirii- un format grafic cât mai accentuat este 

recomandat. Dacă ele sunt destinate procesului de asistență al deciziilor- se recomandă un format 

ordonanțat pe obiectiv. Achizitorul de cunoștințe trebuie să ia astfel de decizii după convorbiri cu 

beneficiarul astfel încât să se plieze cât mai bine pe cerințele acestuia. 

■Transpunere în formatul dorit de utilizator- aici intervine și forma electronică de prezentare. 

Evident că un format .doc care să poată fi folosit imediat sau chiar inclus într-un document este 

de preferat. Pe de altă parte, în funcție de siguranța informațiilor este de preferat uneori un 
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format .pdf- chiar și protejat pentru a se dovedi că respectivele cunoștințe nu sunt folosite ulterior 

în scopuri comerciale. Pentru un volum mare de cunoștințe- este preferabilă colectarea, 

prelucrarea și reprezentarea într-o bază de date- care trebuie să fie însă actualizabilă și 

disponibilă-facilă ca manevrare pentru utilizator.În cazul în care cunoștințele servesc la 

adoptarea deciziilor- un format gen sistem expert este recomandat. 

Procesul de pachetizare al cunoștințelor 
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Structura unui pachet de cunoștințe 

 

  

■Procesul de pachetizare trebuie desfășurat împreună cu reprezentantul beneficiarului, astfel 

încât acesta să se poată exprima asupra facilității utilizării pachetului, eventual să vină cu noi 

sugestii și idei. 

 

PERSPECTIVE ASUPRA MODELELOR DE TRANSFER TEHNOLOGIC 
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■Transferul tehnologic este un proces social fundamental pentru managementul valorilor 

tehnologice cheie 

 

  

 

■PRE-SOLICITĂRILE TRANSFERULUI TEHNOLOGIC 

–Înțelegerea tehnologiilor relevante/produselor/grupelor de produse/zonelor de cercetare; 
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–Învață cine sunt principalii influențatori(top management, responsabili cu cercetarea, 

influențatori la nivelul comunității)/învață-le interesele și preocupările 

–Asigură-te că eventualele probleme cu IP-urile sunt rezolvate; 

–Invită lectori oaspeți; 

■PREZENTAREA INIȚIALĂ A PROPUNERII 

–De ce-ar trebui să le pese ? 

–-Soluțiile considerate. Mai există și alte soluții ? De ce soluția propusă e cea mai bună; 

–Soluția propusă: discută algoritmii, fă prezentarea conținutului, prezintă un prototip; 

–Continuarea: 

■Vezi cine e interesat; 

■Asigură o continuare pentru aceștia; 

■CINE POATE AJUTA ? 

–Determină grupurile de care trebuie să te aproprii; 

–Prioritizează grupurile; 

–Poziționează tehnologia și prezintă scenariile relevante; 

–Stabilește întâlnirea inițială; 

–Documentează interacțiunile; 

–Construiește relații pe termen lung; 

■Grupurile de producție în general nu-și doresc cercetare; 

■Ele își doresc rezolvarea propriilor probleme. 

■Pentru ca un grup să-ți adopte teoria: 

–”Teoria mea e probabil corectă”- RĂU 

–”Am un algoritm optim”-RĂU 
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–”AM UN DEMO”-BINE 

■Multe persoane de interes vor avea multe idei despre cercetarea prezentată- ele nu pot fi 

satisfăcute integral. 

■Utilizatorii trebuie prioritizați ținând seama de expertiză. 

■Ceilalți trebuie păstrați pe lista de corespondență. 

 

ASPECTE ECONOMICE 

■Probleme de acces pe piață: 

–Asimetrie informațională: 

■Valoarea descoperirii; 

■Incertitudinea referitoare la drepturile de proprietate; 

■Îmbunătățiri incrementale vs. rezultate academice; 

■Cadru legal și incentive pentru colaborare; 

■Acces la resurse specializate și mecanisme de sprijin; 

■Probleme sistemice: 

–Defecțiuni ale rețelelor: lipsa de legături între firme și instituții de cercetare din sistem rezultând 

în pierderea de oportunități de învățare; 

–Defecțiuni instituționale: guvernanță slabă a sistemului de inovare; 

–Defecțiuni în structuri cadru: 

■Structura cadru legilsativă; 

■Structura cadru financiară; 

■Cultura antreprenorială; 

■Climatul investițional; 
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OBIECTIVE PRIMARE PENTRU CENTRELE DE 

TRANSFER TEHNOLOGIC AL 

UNIVERSITĂȚILOR ȘI INSTITUTELOR DE 

CERCETARE  

PROCENT DE MENȚIONĂRI ÎN DECLARAȚIILE 

DE MISIUNE ALE UNITĂȚII DE 

EDUCAȚIE/CERCETARE  

Licențiere pentru obținere de venituri  78.72%  

Protejarea și managementul drepturilor de autor  75,15%  

Facilitarea procesului de diseminare  71%  

Cercetare sponsorizată și asistența inventatorilor  56%  

Diseminare publică  54%  

Relații cu industria  42%  

Antreprenoriat și crearea unor noi afaceri  26%  

 

■TRANSFERUL TEHNIC CA UN NIVEL DE ACTUALIZARE AL CAPABILITĂȚILOR 

FIRMEI 

 

■La nivel guvernamental se tinde către finanțarea cercetării de bază- o tehnologie se poate să fi 

depășit acest stadiu și să fie ”prea aplicată” pentru finanțări ulterioare. 

■Sectorul privat nu va adopta tehnologia pentru că este prea riscantă (n-a fost încă aplicată în 

întregime). 

Aspecte Economice- Valea Morții 
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■La nivel guvernamental se tinde către finanțarea cercetării de bază- o tehnologie se poate să fi 

depășit acest stadiu și să fie ”prea aplicată” pentru finanțări ulterioare. 

■Sectorul privat nu va adopta tehnologia pentru că este prea riscantă (n-a fost încă aplicată în 

întregime). 

 

■Necesitățile critice pentru a acoperi această ”vale” 

■Resurse critice 

–Fonduri 

–Expertiză; 

–Echipamente; 

–Campioni pentru cauză; 
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INVENȚII, DESIGN, MARKETING-SUPORT PENTRU TRANSFERUL TEHNOLOGIC 

Variante ale transferului tehnologic 

■Sistemul de brevete (de invenții) a urmărit totdeauna transferul tehnologic. O specificare de 

brevet este un document util pentru instruire- explicând unei persoane care se pricepe la 

domeniul brevetului : 

–Ce a fost inventat; 

–Cum poate fi pus în practică ; 
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■De ce au invențiile uneori- nevoie de așa un termen lung ca să ajungă pe piață ? 

■Ce factori influențează diferența de timp ? 

■În societatea de astăzi- viteza cu care iese pe piață o astfel de invenție dictează diferența între 

succes și eșec. 

■Invenția- reprezintă conceptul originar. 
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■Inovația –dezvoltarea, rafinarea și modificarea ideii existente. 

Designul și transferul tehnologic 

■Designul (sau proiectul) unui anumit produs influențează destul de mult interesul față de acesta 

și implicit posibilitatea transferului tehnologic al respectivului produs. 

■Designul este parte a procesului de inovare. Multe probleme existente pot fi identificate în faza 

de design, scutind astfel munca suplimentară din faza de prototipizare. 

Marketing-ul și transferul tehnologic 

■Totul este implicat pentru promovarea și creșterea vânzărilor unui anumit produs. De 

asemenea, promoția se face foarte des prin publicare. Utilizatorii și clienții au o pondere 

importantă în detaliile despre modul în care se poate îmbunătăți sau rafina un produs. 

■Pe de altă parte, marketingul poate intra în conflict cu drepturile de proprietate intelectuală. 

Modele uzuale privind legătura între invenție și celelalte elemente 

 

■Utilizând ultimul model prezentat, transferul tehnologic poate fi prezentat ca procesul de 

tranzacție între tehnologia care se actualizează și invenție, inovare, producție și diseminare. 
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■În acest mod de înțelegere- inovația poate fi privită ca exploatarea unor noi idei. 

Justificări pentru inovare 

■Competiția- păstrarea unui loc fruntaș printre competitori. 

■Știință și Tehnologie:Schimbările tehnologice pot fi rezultatul unor dezvoltări științifice – 

schimbările în știință și tehnologie conduc către o invoare a produselor. 

■Piața- feedback-ul clienților permite inovarea- conducând la îmbunătățirea produselor. 

■Legislație- Guvernele pot ”forța” inovarea (mai ales în domeniile securității, mediului, politicii 

economice) 

■Natura umană- implică curiozitatea ”ce se întâmplă dacă fac...” și lenea ”trebuie să fie un mod 

mai ușor să fac...” 

■Inovarea nu garantează neapărat succes- dar lipsa acesteia va garanta un eșec sigur. 

■Inovarea face parte din politica companiei, schimbarea (justificată) e inevitabilă și determinată 

în parte de companie. Compania nu așteaptă doar să răspundă la niște semnale- este în sine un 

vehicul al schimbării. 

Informare pentru transfer tehnologic 

■Informația de bază pentru cunoaștere- de obicei este sub formă de abstract academic, conținută 

în jurnale, magazine de știință, conferințe și cereri de brevete de invenție. 

■Informația bazată pe aptitudini- informația dobândită prin realizarea unei activități. Este o 

experiență de tip ”hands-on”. Aptitudinile se învață prin instruire și participare. Există și varianta 

”furtului” de aptitudini de la o unitate concurentă. 

■Cunoștințe bazate pe echipamente- cunoștințe dobândite cu ajutorul 

produselor/dispozitivelor.Cunoașterea de acest tip urmărește ce mașini unelte sunt disponibile și 

ce fac acestea, ce produse sunt disponibile pe piață și ce caracteristici au acestea. Această 

cunoaștere este diseminată și în diverse reviste de profil și de asemenea diverse manifestări de tip 

”convenție”- ”convenția producătorilor de frigidere”- de exemplu. De asemenea informația e 

diseminată prin reprezentanți de vânzări, publicitate, alte companii, etc 

 

Utilizarea brevetelor 
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1: 

■De către Autoritățile Naționale (Guvern): 

■Monitorizează cererile de brevete străine depuse în țară 

■Pentru a vedea proprietatea intelectuală străină și controlul în economia proprie ; 

■Indică trendurile tehnologice din țările străine; 

■Poate permite identificarea nivelului de importuri tehnologice; 

■Monitorizează cererile naționale pentru a identifica: 

■Nivelul inovării domestice; 

■Nivelul de succes al Cercetării-Dezvoltării; 

■Informații pentru a evalua trendurile din economie; 

■Identificarea activităților din diferitele sectoare economice; 

■Instrument de planificare; 

■Monitorizarea și analiza brevetelor dintr-o anumită țară străină spune suficient despre 

dezvoltarea țării respective și poate asista politicile comerciale ; 

2: 

■Pentru întreprinderi: 

■Reprezintă o sursă de informații tehnologice pentru Cercetare-Dezvoltare 

■Permite compilarea și upgradarea inventarului de informații despre drepturile de proprietate 

intelectuală; 

■Țintă pentru performanțele cheie și măsurători pentru: 

–Activitatea generală a întreprinderii; 

–Anumite departamente selectate conform unui obiectiv; 

–Echipe de cercetare sau cercetători individuali ; 

–Monitorizarea generatorilor (autorilor) de noi tehnologii ; 
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– Urmărește și monitorizează competitorii; 

■Folosește informația pentru a se opune drepturilor de achiziție a competitorilor ; 

■Identifică potențiali colaboratori pentru licențe multiple, etc. 

Tehnologia- cheia transferului tehnologic 

•Tehnologia reprezintă cheia către creșterea economică și competiția internațională. Cercetarea 

trebuie exploatată pentru a produce noi produse/dispozitive/metodologii. Transferul tehnologic 

devine vital, mai ales astăzi când timpul până în care produsul/serviciul ajunge pe piață este 

cheia succesului.Progresul științific nu este de obicei un motor pentru transferul tehnologic. 

Știința precedă uneori cu decade punerea sa în practică. Fără curiozitate științifică nu vor fi totuși 

nici transferuri tehnologice. Fără invenția și inovația continuă- tehnologia va deveni depășită. 

•Exemplu- Standardul ISO 31.000 a apărut în 2010 împreună cu companionul său ISO 

31.010.Din păcate, până acum metodele de evaluare existente - și cele noi dezvoltate în această 

perioadă- au făcut puțină referire (sau de loc ) la aceste standarde. 

Procesul de transfer tehnologic- exemple 

IBM a oferit o licență guvernului din Taiwan- compania de calculatoare pregătește un transfer de 

cunoștințe. 

Un producător de brânză din Franța trimite rețetele sale firmelor japoneze- asigurând un transfer 

de cunoaștere. 

Universitatea Brown organizează un curs scurt- asigurând transferul informațiilor educaționale și 

tehnologice. 

Schemă de procesare a tehnologiei 
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Bariere față de transferul tehnologic 

■Atitudinea managementului: Mai ales managementul de top nu îmbrățișează schimbările cu 

plăcere. 

■Eficiența Cercetării-Dezvoltării:Trebuie să fie continuă, nu discretă atunci când un nou produs 

e solicitat. 

■Presiuni pe termen scurt: Compania adoptă o perspectivă pe termen scurt, neinvestind în 

proiecte cu risc mai mare dar și beneficii mai mari pe termen lung. 
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■Rezistența la schimbare: Aceeași care consideră confortabilă poziția actuală sau nivelul actual 

de dezvoltare al companiei. 

■Flux prost al informației Nevoia de a maximiza fluxul de informații de-alungul unei companii- 

fluxul prost de informații compromite transferul tehnologic. 

■Legături slabe: Produse care pleacă din idei bune pot fi distruse datorită faptului că nu se 

respectă sugestiile cilenților sau datorită unui marketing prost. 

 

  

 

METODE DE TRANSFER TEHNOLOGIC 

Metode uzuale de transfer tehnologic 

■Contracte de tip OEM 

■Original Equipment Manufacturer (OEM) poate fi considerată drept o formă de subcontractare 

– acolo unde o întreprindere locală începe producția – conform specificațiilor companiei străine. 

Compania străină își transmite parte din tehnologia și echipamentele sale. Ea face instruire și se 

ocupă de reorganizarea managerială. După ce sunt rezolvate toate aspectele, compania străină va 
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vinde produsele prin canalele proprii și sub marca proprie. Înțelegerile de tip OEM permit 

companiilor locale să absoarbă noile tehnologii și să-și reorganizeze producția. Cu noi aptitudini 

și echipament performant- firmele pot produce bunuri pentru piața internă sub brand-ul propriu. 

■Principala problemă a acestui tip de înțelegere o reprezintă obligația de a furniza companiei 

străine produse la un preț fix- în mod uzual mult mai mic decât prețul unui produs similar pe 

piață. 

■Contracte de tip buy-back 

■Un astfel de contract este o formă de înțelegere între țări slab dezvoltate, state dezvoltate și 

companii străine mari. Printe-un astfel de contract- o companie furnizează echipament în 

schimbul unor profituri furnizate din vânzarea de materii prime sau bunuri proudse pe acest 

echipament. Acest tip de contract e folosit pentru construirea de fabrici noi în țările în curs de 

dezvoltare. În acest caz- statul devine un deținător de acțiuni la noua companie. 

■Pentru o țară în curs de dezvoltare acest mod de lucru reprezintă o posibilitate de a obține 

echipament de înaltă tehnicitate fără a investi în mod direct în acesta- compania străină este 

responsabilă pentru performanța echipamentelor furnizate. 

■Dezavantajele potențiale sunt motivația companiei străine de a începe producția- la costuri 

minimale- ceea ce va afecta calitatea execuției. În mod tipic, prețul unui echipament este mult 

mai mare printr-un astfel de contract decât printr-o investiție directă. 

■Investiții străine directe 

■Investițiile străine directe sunt una din metodele principale de transfer tehnologic la nivel statal. 

În mod general, o companie străină investește într-o țară în curs de dezvoltare pentru a crea o 

piață nouă, a îndepărta bariere de export și a avea acces la forța de muncă ieftină. În acest caz, o 

țară în curs de dezvoltare obține toate beneficiile unui transfer tehnologic, în principal și prin 

dezvoltarea mediului de cercetare propriu. 

■Totuși, pentru a atrage investitori- guvernul unei țări trebuie să facă anumite concesii în politica 

proprie. Fără aceste concesii- corporațiile multi-naționale nu sunt motivate în investiții pe termen 

lung. 

■Contracte de management 

■Tehnologia poate fi transferată printr-un expert competent care poate fi ”atras” de la altă 

companie. 
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■Această metodă de transfer tehnologic presupune costuri minime- dar poate fi valabilă în 

proiecte de dimensiuni mici cu tehnologie relativ simplă. În acest caz evident că nu se poate 

vorbi despre patentarea (brevetarea) tehnologiei 

■Acordarea de licențe (licențierea)-1 

■Licențierea este un acord prin care proprietarul unui brevet, al unei mărci comerciale sau al 

altei proprietăți intelectuale acordă permisiunea unei alte companii de a utiliza tehnologia 

dezvoltată de el (ea) într-o anumită zonă într-o anumită perioadă de timp. 

■Există două tipuri principale de licențe: 1) una care acordă un drept exclusiv de utilizare a 

tehnologiei; 2) un altul cu drept neexclusiv, ceea ce implică faptul că proprietarul brevetului 

poate transfera dreptul de utilizare a tehnologiei la alte companii din aceeași zonă. 

■Acordarea de licențe (licențierea)-2 

■În plus, acordul de licențiere ar putea include o clauză de sublicențare care permite licențiatului 

să acorde unei alte persoane dreptul de a utiliza tehnologia. 

■Avantajul de a cumpăra o licență / brevet este că aceasta are costuri mai mici, comparativ cu 

alte metode de transfer tehnologic. Cu toate acestea, achiziționarea unei licențe necesită 

cunoștințe, experiență, experiență relevantă și o bază de producție suficientă pentru 

implementarea în continuare a tehnologiei interne. 

■Contractul de suport 

■Conform acestui acord, proprietarul tehnologiei participă la implementarea tehnologiei, oferind 

la fiecare etapă a transferului suport tehnic, precum și instruirea personalului. 

■Implicarea dezvoltatorului de tehnologie în procesul de transfer de tehnologie asigură o 

cooperare mai strânsă între două părți care favorizează transferul complet al tuturor cunoștințelor 

și abilităților legate de tehnologie. În acest fel, contractul de asistență poate face parte din 

acordul de licență, pentru a îmbunătăți eficiența transferului. 

■Joint Venture-1 

■Un joint venture (societate în comun) este un acord încheiat între două sau mai multe companii 

pentru a executa o anumită afacere. Întreprinderea comună implică active mutuale, management, 

riscuri, împărțirea profitului, coproducție, servicii și marketing. 
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■Beneficiile unei societăți în comun în cazul transferului de tehnologie sunt următoarele: 

cooperarea pe termen lung între părți, motivarea tuturor participanților la transferul de succes, 

costuri mai mici decât în cazul în care companiile lucrează separat. 

■Joint venture-2 

■Dezavantajele unei asocieri în comun sunt adesea asociate cu viziunea și obiectivele ambelor 

parteneri, cu incapacitatea lor de a fi independenți în management. De asemenea, societățile nu 

sunt întotdeauna în măsură să determine în mod obiectiv valoarea capitalului contribuit de 

fiecare dintre ele și, prin urmare, distribuirea ulterioară a profiturilor. (Compania străină oferă o 

tehnologie și o competență de management inovatoare, în timp ce compania locală este 

familiarizată cu piața și reglementarea. În final, este dificil să se determine valoarea fiecărui 

activ). 

■Franchiza-1 

■Francizarea este un acord în care o companie acordă altei dreptul de a-și folosi marca 

comercială și modelul de afaceri. Cumpărătorul francizei începe fabricarea și vânzarea mărfurilor 

în conformitate cu specificațiile vânzătorului. În mod normal, proprietarul unei mărci comerciale 

împărtășește, de asemenea, experiența sa în operarea și gestionarea produsului / tehnologiei 

francizate. 

■Principalul avantaj al francizei este faptul că compania obține un brand deja făcut. Cu produsul 

francizat, compania dobândește un model de afaceri dovedit, cunoștințe în management și 

marketing. 

■Franchiza-2 

■Dezavantajele sunt dependența societății de proprietarul tehnologiei. În majoritatea cazurilor, 

compania trebuie să achiziționeze materii prime, echipamente și alte produse de la anumiți 

furnizori. Trebuie să respecte regulile și procedurile interne ale proprietarului tehnologiei. În 

general, compania nu poate aduce produsul pe alte piețe, nici vânzarea francizei. În plus, declinul 

reputației proprietarului de franciză ar putea avea un impact asupra companiei care și-a cumpărat 

franciza. 

■Alianța strategică 

■Un acord strategic de alianță se încheie, de obicei, între două sau mai multe companii mari, 

pentru a putea folosi abilitățile specifice ale fiecăruia în dezvoltarea de noi tehnologii inovatoare. 
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Alianța strategică ar putea fi în formă de laboratoare comune, programe de cercetare, producție și 

promovare a unui nou produs. 

■În mod obișnuit, eforturile reciproce ale diferiților parteneri oferă rezultate mai bune decât 

dezvoltarea independentă a unei noi tehnologii. În timpul operațiunilor comune, fiecare 

companie poate obține experiența necesară în domenii noi și în diferite forme de management. 

■Slăbiciunea majoră a alianțelor strategice este complexitatea gestionării companiilor cu culturi 

diferite. Vor exista cel puțin două echipe de manageri cu abordări diferite. Companiile pot avea 

obiective și strategii diferite în dezvoltarea viitoare a noii tehnologii. 

Acordul la cheie-1 

■În cazul unui acord la cheie, contractantul general este responsabil pentru toate procedurile 

legate de transferul de tehnologie, cum ar fi proiectarea tehnologică, finanțarea, furnizarea de 

echipamente, construcția și punerea în funcțiune. 

■Avantajele unui acord la cheie sunt că societatea încheie un contract cu un singur furnizor care 

își asumă întreaga responsabilitate pentru executarea proiectului; cu excepția cazurilor de forță 

majoră, proiectul va avea un preț fix; furnizorul garantează performanța și eficiența tehnologiei. 

■Acordul la cheie-2 

■Dezavantajele ar putea fi următoarele: compania ar trebui să știe în prealabil toate 

caracteristicile și parametrii de ieșire pe care tehnologia ar trebui să le aibă după lansare; o 

tehnologie complexă sau la scară largă necesită o cunoaștere aprofundată în domeniul 

corespunzător (în acest caz, o organizație independentă de experți ar putea fi angajată pentru a 

determina caracteristicile tehnologiei și caracteristicile de ieșire); prețul de transfer în cadrul unui 

acord la cheie este, în general, mult mai mare decât în cazul oricărei alte metode (cu cât mai 

mare este riscul pe care îl are furnizorul, cu atât este mai mare prețul); în timpul implementării 

transferului, o companie nu are control total asupra progresului și calității fiecărei etape a 

transferului; problemele financiare ale contractantului pot conduce la suspendarea proiectului 

(întreprinderea este dificil de determinat capacitatea financiară a furnizorului și capacitatea 

acestuia de a auto-finanța toate etapele transferului). 

■Una dintre modalitățile de reducere a riscurilor acordului la cheie este implicarea furnizorului 

în capitalul noii entități. Aceasta va motiva furnizorul pentru a asigura calitatea noii tehnologii, 

precum și va aduce experiența furnizorului în procesele operaționale ulterioare. 

■Achiziția de echipamente 
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■Achiziția de echipamente este o metodă simplă și, prin urmare, una dintre cele mai comune 

metode de transfer de tehnologie. Principalul dezavantaj al acestei metode este faptul că 

societatea se limitează la cunoștințe tehnice simple încorporate în echipament și nu obține noi 

competențe în management și producție. În plus, echipamentele disponibile pe piață nu oferă un 

privilegiu unic cumpărătorului, deoarece acest echipament poate fi achiziționat de orice alt 

concurent. 

 

PROCEDURA UZUALĂ DE TRANSFER TEHNOLOGIC 

PROCEDURĂ DE TRANSFER TEHNOLOGIC 

■Transferul de tehnologie depășește cu mult o ofertă simplă de mașini și echipamente. De 

asemenea, implică transmiterea metodelor de producție, a modalităților de gestionare și a 

strategiei de marketing. Cumpărătorul dorește ca noua tehnologie să aibă cel puțin aceleași 

rezultate ca în mediul vânzătorului. Deci, transferul de tehnologie poate fi descris ca un proces 

de dobândire a cunoștințelor și abilităților. 

■Transferul de tehnologie constă în diferite etape, este limitat în buget și timp și implică diferite 

grupuri în implementarea sa. Astfel, acest lucru face posibilă considerarea acestuia drept un 

proiect și aplicarea abordării managementului de proiect în realizarea acestuia. 

■Realizarea proiectului de transfer de tehnologie poate fi împărțită în șapte etape: 

■1.Identificarea tehnologiei 

■2.Căutare tehnologică 

■3.Selecția furnizorului de tehnologie 

■4.Negocierile 

■5.Semnarea unui acord 

■6.Implementarea transferului 

■7.Lansarea și adaptarea 

 

■1.Identificarea tehnologiei 
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■Punctul major al transferului de tehnologie este alegerea tehnologiei potrivite și, în consecință, 

determinarea criteriilor de căutare. 

■În primul rând, în această etapă, echipa de specialiști ar trebui să identifice o listă exhaustivă de 

caracteristici pe care o anumită tehnologie ar trebui să o aibă. Apoi, parametrii tehnici și 

economici principali ai acestei tehnologii trebuie să fie determinați. Înțelegerea caracteristicilor 

tehnologiei și a caracteristicilor sale va permite să conducă o căutare prealabilă a soluțiilor 

tehnice și organizaționale existente în sfera relevantă. În cele din urmă, ar putea fi definite 

componentele noii tehnologii (echipamente, noi competențe și schimbări organizaționale). 

■Analiza parametrilor tehnologici necesită de multe ori implicarea unui terț expert. Compania 

poate să nu aibă suficientă experiență și experiență în diferite domenii de nișă pe care tehnologia 

ar putea să le includă. Opinia expertului independent va oferi o evaluare mai aprofundată a 

parametrilor tehnologici în conformitate cu ultimele tendințe din domeniul respectiv. Cu cât 

tehnologia este mai sofisticată și extinsă, cu atât mai mulți experți ar trebui să fie implicați în 

evaluarea acesteia. Succesul transferului de tehnologie depinde în mod direct de acuratețea 

identificării tehnologiei. Cu cât este mai 

2.Căutare tehnologică 

■Sursele potențiale de tehnologie pot fi împărțite în două grupuri: 

■1) universități, laboratoare, organizații de cercetare și academice; 

■2) producătorii și întreprinderile comerciale. Avantajul aprovizionării din partea organizațiilor 

de cercetare este o oportunitate de a obține cea mai inovatoare tehnologie la un cost care, în 

general, este mai ieftin decât în cazul cumpărării de la producători. Dezavantajele sunt costurile 

suplimentare pentru implementarea și promovarea tehnologiei. Atunci când achiziționați o 

tehnologie de la un producător, obțineți un model de afaceri deja dovedit. Dar, în general, 

producătorul nu vă va vinde cea mai avansată tehnologie, deoarece nu este interesat să creeze un 

nou concurent. 

■În cazul unui transfer la scară largă, ar putea fi furnizate diferite piese de tehnologie din diferite 

surse. 

■În timp ce caută o tehnologie potențială, o companie ar trebui să studieze cel mai mare număr 

de surse posibile de informații, cum ar fi internetul, asociațiile industriale și comerciale, camerele 

de comerț, ambasadele, expozițiile, conferințele, jurnalele tehnice, organizațiile internaționale. 

3.Selecția furnizorului de tehnologie 
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■Odată ce compania începe să comunice cu un potențial furnizor, se va confrunta cu asimetrie de 

informații. La fel ca în majoritatea tranzacțiilor de vânzare, vânzătorul are mai multe informații 

despre produsul său decât cumpărătorul. Furnizorul care a creat o tehnologie cunoaște mai bine 

punctele sale forte și punctele slabe decât o companie care dorește să o cumpere. Deci, este 

extrem de important să se evalueze critic tehnologia în sine și să se ia în considerare întregul 

pachet oferit de furnizor. 

■Trebuie luate în considerare următoarele cazuri: 

■-Prețul oferit de vânzător (există diferite metode de evaluare a tehnologiei care ar putea fi 

utilizate pentru evaluarea prețurilor); 

■-Caracteristicile și performanțele tehnologice în conformitate cu criteriile care au fost selectate 

la prima etapă de identificare; 

■-Ce alte servicii în afară de cele tehnologice sunt incluse în pachet (formare, marketing, 

colaborare în domeniul cercetării și dezvoltării etc.)? 

■-Care sunt obligațiile de garanție ale vânzătorului? 

■-În cazul transferului industrial, care este eficiența tehnologică și impactul ecologic? 

■-În cazul lansării produsului, cumpărătorul obține dreptul de a utiliza o marcă comercială? Este 

drept exclusiv sau nu? 

■-Ce schimbări în ceea ce privește munca și gestionarea companiei achizitoare necesită această 

tehnologie? 

■Reputația și performanțele anterioare ale vânzătorului constituie un alt lucru important de luat 

în considerare. În timp ce alegeți un furnizor, este important să luați în considerare experiența sa 

în domeniul respectiv, cota de piață națională și internațională, experiența anterioară în domeniul 

transferului de tehnologie. Astăzi, utilizând rețelele de internet, sociale și profesionale, putem 

obține informații relevante și feedback despre aproape orice companie. 

 

4.Negocierea 

■Există două obiective principale ale negocierilor: 

■1) obținerea celui mai avantajos preț; 
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■2) Elaborarea planului de implementare a viitoarelor transferuri, inclusiv etapele operaționale, 

termenele de plată, specificațiile etc. 

■În majoritatea cazurilor, tehnologia nu are un preț fix. Părțile pot influența procesul de 

negociere, furnizând anumite argumente și contra-argumente. Prin urmare, ar trebui adoptată o 

strategie adecvată de negociere. Echipa de negociere trebuie să fie formată din specialiștii care se 

ocupă de aspectele tehnice, financiare și juridice ale transferului, precum și de un lider de echipă 

talentat. 

■În general, vânzătorul încearcă să negocieze dintr-o poziție de forță, dictând cel mai bun preț 

pentru el. Cu toate acestea, cumpărătorul nu este singurul interesat în transferul de tehnologie. 

Motivarea vânzătorului în transfer și, în consecință, o bază pentru contra-argumentele 

cumpărătorului poate consta în: 

■A.Extinderea pe noi piețe, dificil de realizat prin simplul export. Deschiderea unei unități de 

producție într-o țară străină este asociată cu un risc ridicat și necesită investiții mari; 

■B.Nu este ușor pentru o companie străină să concureze cu actorii locali, în special în țările în 

curs de dezvoltare; 

■C.Ar putea fi profitabil pentru o companie străină să facă o asociație în comun cu un partener 

sigur, mai degrabă decât să aibă un agent care să furnizeze noi contracte din când în când; 

■D.Vânzând o tehnologie existentă, o companie ar putea să obțină capital pentru dezvoltarea sa 

viitoare sau să acopere costurile cercetărilor sale anterioare; 

■E.Prin intermediul unei alianțe industriale, o companie ar putea profita de rețeaua partenerului 

străin; 

■Partea tehnică a negocierilor ar trebui să fie precedată de vizite bilaterale, pe parcursul cărora 

părțile trebuie să înțeleagă ce ar trebui transferate exact și unde. Practica arată că tehnologia nu 

poate fi o simplă copie a unui proces sau a unui produs existent. În cazul fabricării, tehnologia ar 

trebui adaptată la un nou mediu în care ar trebui modificați anumiți parametri tehnologici. În 

cazul lansării unor noi produse, ar trebui luate în considerare aspectele culturale, precum și alte 

caracteristici ale pieței locale. 

5.Acordul de transfer 

■În condițiile în care înțelegerea a fost atinsă în timpul negocierilor, părțile ar trebui să încheie 

un acord de transfer tehnologic. 



 
 
Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020 
 
 

                                        

■Scopul principal al acestui acord este de a pune în scris toate deciziile luate în timpul 

negocierilor. În același timp, nu există un tip comun de astfel de acord care ar putea fi aplicabil 

tuturor transferurilor. Conținutul său variază de la un caz la altul. 

Aspecte care trebuie atinse: 

■Descriere Tehnologie : tehnologia și procesele aferente ar trebui să fie descrise explicit în 

acord; 

■Pachet tehnologic: Acordul trebuie să specifice toată documentația și serviciile (specificații, 

layout-uri, certificate, asistență tehnică, pregătire de personal etc.) pe care furnizorul se 

angajează să le furnizeze împreună cu tehnologia; 

■Îmbunătățiri tehnologice: Se poate conveni că toate îmbunătățirile tehnologice realizate în 

timpul transferului ar trebui să fie disponibile pentru cumpărător; 

■Garanții: Furnizorul ar trebui să garanteze performanța tehnologică, în caz contrar ar trebui să-l 

despăgubească pe cumpărător; 

■Data intrării în vigoare a acordului: Acordul trebuie să precizeze perioada în care acesta va fi 

valabil. 

■Drepturi și obligații: Pentru a evita eventualele ambiguități în activitatea ulterioară, toate 

drepturile și obligațiile furnizorului și ale cumpărătorului ar trebui să fie specificate în acord. 

■Drepturile privind proprietatea intelectuală: cumpărătorul are dreptul exclusiv de a utiliza 

tehnologia? Teritoriul care limitează valabilitatea brevetului; Drepturi specifice conferite 

cumpărătorului brevetului (de exemplu un drept la o sublicență, adică o posibilitate de a transfera 

dreptul de proprietate intelectuală la o terță parte); Plăți în cazul încălcării dreptului de 

proprietate intelectuală; 

■Plata: Contractul trebuie să specifice suma, forma și calendarul plăților viitoare; 

■Arbitraj: Părțile pot conveni să soluționeze o procedură de soluționare rapidă a litigiilor în 

timpul transferului. Prin urmare, acordul ar trebui să includă o descriere explicită a acestui 

proces; 

■Regulament: Este important să se precizeze legea care ar fi aplicată în cazul litigiilor; 

■Rezilierea acordului: Părțile ar trebui să definească cauzele încheierii acordului, cum ar fi 

plățile restante, falimentul, insolvabilitatea sau schimbarea controlului; 
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■Forța majoră: în caz de forță majoră, cum ar fi catastrofele naturale, terorismul, grevele, 

embargourile etc., niciuna dintre părți nu va fi responsabilă pentru orice neîndeplinire a 

obligațiilor. 

6.Implementarea transferului 

■Ca orice alt proiect, transferul de tehnologie necesită implementarea în timp util a tuturor 

etapelor planificate. 

■Relația strânsă și strânsă între două părți în fiecare etapă și la fiecare nivel este un factor crucial 

în realizarea transferului. Nimeni nu cunoaște mai bine tehnologia decât dezvoltatorul său. Deci, 

cantitatea de cunoștințe transmise de la dezvoltator la cumpărător va determina succesul 

activității tehnologice după transfer. 

■Faptul de a lucra cu experți străini, uneori cu culturi și practici complet diferite, ar putea deveni 

o barieră în calea colaborării. Prin urmare, managerii ar trebui să contribuie la comunicarea 

formală și informală continuă între toți participanții la transfer. 

■Riscurile legate de motivația furnizorului de tehnologie într-un transfer de succes ar putea fi 

reduse la minimum prin planificarea corectă a fiecărei etape și controlul implementării. 

Managerul de proiect ar trebui să dezvolte etapele care permit monitorizarea fiecărui pas. Ar 

putea fi orice informații legate de transfer, cum ar fi rapoartele de întâlnire, rezultatele testelor, 

fotografiile echipamentelor instalate etc. 

■După cum sa menționat anterior, transferul de tehnologie este mai mult decât simpla achiziție și 

punere în funcțiune. Scopul principal al transferului de tehnologie este transmiterea de 

competențe și cunoștințe. Prin urmare, instruirile deținute de furnizorul de tehnologie reprezintă 

una dintre părțile importante ale transferului. Acestea ar trebui programate în timpul procesului 

de transfer și nu după ce au avut loc pentru a începe să utilizeze tehnologia imediat după lansare. 

În cazul lansării unui nou produs, ar trebui să se dezvolte o strategie de marketing adecvată de 

către ambele părți, înainte de lansarea producției în țara cumpărătorului. 

 

 

 

7.Lansarea și adaptarea tehnologiilor transferate 
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■Lansarea unei noi tehnologii este asociată cu conducerea testelor, transmiterea documentației și 

instruirea finală. 

■Dacă transferul de tehnologie trebuia să sporească performanța procesului industrial, ar fi 

posibil să se evalueze modificările actuale imediat după lansare. 

■La lansarea unui nou produs, rezultatele pot fi evaluate numai după o perioadă destul de lungă 

de timp. Astfel, în acest caz, dezvoltarea strategiei corecte de promovare a unui nou produs 

devine extrem de importantă. 

■În mod tipic, în primele săptămâni de după lansare, tehnologia trece prin perioada de adaptare. 

Pe baza analizei performanței tehnologice în această perioadă, specialiștii pot face unele ajustări 

ale modurilor de operare și pot corecta erorile care nu au fost inițial luate în considerare. În plus, 

în timpul primelor săptămâni, managerii pot verifica dacă personalul implicat a primit 

competențele necesare în operarea tehnologică. 

■Transferul unei tehnologii noi și inovatoare poate iniția cercetarea internă în domeniul conex. 

După ce tehnologia a fost transferată, managerii ar trebui să-și motiveze angajații să continue 

dezvoltarea acestei tehnologii. Compania ar putea lua în considerare și viitoarea cooperare în 

domeniul cercetării și dezvoltării cu dezvoltatorul de tehnologie. 

PROCEDURĂ DE TRANSFER TEHNOLOGIC 

■MOTIVAȚII ALE EȘECULUI TRANSFERULUI TEHNOLOGIC 

■Există câteva motive comune pentru eșecurile transferului de tehnologie: 

■A.Evaluările făcute înainte de transfer au fost greșite (de exemplu, eșecuri în cercetarea pieței); 

■B.Lipsa de specialiști competenți în cadrul unei echipe de transfer; 

■C.Cost depășit. Este greu de evaluat veniturile viitoare după lansarea produsului; 

■D.Nu este întotdeauna posibil să se verifice, încă de la început, performanța tehnologiei și 

competența proprietarului tehnologiei; 

■E.Tehnologia poate deveni caducă într-o perioadă scurtă de timp după transferul acesteia; 

■F.Tehnologia este prea sofisticată. Este dificil să o adaptați la mediul local; 

■G.Comunicarea dintre vânzător și cumpărător se încheie imediat după furnizarea 

echipamentului. Nu se acordă atenție formării și părții netehnice a transferului. 
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CANALE DE TRANSFER TEHNOLOGIC 

■Comerțul 

■1 Comerțul internațional influențează alocarea globală a resurselor și modelează dezvoltarea 

sectoarelor și industriilor naționale. Prin urmare, acesta joacă un rol important în determinarea 

transferurilor globale de cunoștințe și tehnologie. Această noțiune se bazează pe două ipoteze. 

Primul este că, pe măsură ce bunurile sunt tranzacționate, se transferă și tehnologia încorporată 

în acestea. În special, importul de bunuri de capital este adesea asociat cu dezvoltarea. Cu toate 

acestea, o parte foarte importantă a cunoștințelor încorporate în bunurile de capital sau necesare 

utilizării lor productive este cunoașterea tacită, care nu este ușor de transferat sau deloc 

■2 A doua noțiune este că un factor determinant important în transferul de tehnologie este costul 

accesului. Se argumentează cazul liberalizării comerțului că reducerea barierelor juridice, de 

reglementare și politice în calea comerțului, în special a bunurilor care au o componentă de înaltă 

tehnologie, ar reduce costurile transferului de tehnologie. Din această perspectivă, practicile 

comerciale restrictive determină în mod inerent costurile mai mari pentru întreprinderile locale 

de a adopta tehnologii, în timp ce comerțul deschis poate afecta creșterea economică prin 

reducerea barierelor în calea adoptării tehnologiei. 

 

INSTRUMENTE DE TRANSFER TEHNOLOGIC 

■Transfer tehnologic realizat prin: plasarea studenților și angajarea absolvenților. 

■Instrumente de transfer tehnologic: 

–Ingineria proiectelor și contractelor; 

–Întâlniri ; 

–Finanțare; 

–Comunicare; majoritatea acestor instrumente corespund diverselor forme de asistență 

financiară.Pe de altă parte acțiunile de comunicare joacă un rol important, diseminările oferite de 

centrele de transfer, tehno-poluri și centrele de competivitate fiind citate permanent. 

■Transfer tehnologic realizat prin: supervizare comună 
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■Instrumente de transfer tehnologic: în principal, în acest caz este vorba despre instrumente de 

finanțare folosite pentru a realiza acțiuni comune, în timpul cărora se produce transferul 

tehnologic- iar supervizarea comună permite și perfecționarea și adaptarea tehnicilor manageriale 

și de marketing. 

■Transfer tehnologic realizat prin: conferințe comune 

■Instrumente de transfer tehnologic: Cele mai folosite instrumente în aceste cazuri sunt 

evenimentele tehnico-științifice , precum și eforturile de popularizare și de diseminare depuse de 

organizatori. Evenimente precum ”Zilele deschise ale inovării” sau ”Simpozionul anual de 

inginerie și afaceri” reprezintă evenimente organizate în mod curent în toate statele dezvoltate. 

■Transfer tehnologic realizat prin: instruire și dezvoltare profesională continuă 

■Instrumente de transfer tehnologic: și în acest caz evenimentele (de data aceasta fiind vorba 

despre seminarii de instruire și formare) precum și modul lor de diseminare sunt cele mai 

utilizate instrumente. O altă soluție o reprezintă Centrele de Îmbunătățire pentru Cercetarea 

Aplicată în diferite domenii cum ar fi medicina, bio-științele sau securitatea de proces (centrul 

Mary o Connor). 

 

COMERCIALIZAREA TRANSFERULUI TEHNOLOGIC 

■Comercializarea este un caz specific de transfer tehnologic. Ea are loc atunci când cei care 

furnizează tehnologie primesc bani pentru oferirea drepturilor totale sau parțiale pentru 

tehnologia în cauză. 

■Ce se poate comercializa ? 

–Ideile și conceptele nu pot fi comercializate; 

–Ele trebuie în mod necesar să devină invenții- să fie ”reduse” la aspectul practic 

–Dacă nu există cerere- nu se va putea comercializa nimic. 

■Când se va putea comercializa ? Nivelul de pregătire(disponibilitate) al tehnologiei –TRL-

stabilește maturitatea tehnologiei și cât de aproape de piață este aceasta. 
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■Există 3 mari ”vehicule” legate de comercializarea tehnologiei: 

–-dezvoltare și folosire internă; 

–Creare de spin-off-uri; 

–Licențiere 

■Folosirea și dezvoltarea internă a tehnologiei 

–Are mai mult sens dacă cercetătorul lucrează într-o companie cu capacitatea de a produce și 

vinde invenția sau de a aplica procesul inventat pentru a realiza și comercializa produse. 

–Neaplicabilă universităților sau institutelor de cercetare decât în cazul parteneriatului cu o astfel 

de societate. 

■Crearea de spin-off-uri 

–Are sens dacă este vorba despre o proprietate intelectuală foarte profitabilă pentru a fi 

exploatată și de o echipă managerială foarte performantă și orientată spre profit; 

–Poate necesita investiții dacă tehnologia trebuie maturizată și dezvoltată în continuare. 

Licențiere: 
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–În cazul în care celelalte soluții nu sunt corespunzătoare. Mai folosită în mediul academic. E 

bine să se răspundă la următoarele întrebări: 

■Există un avantaj competitiv față de realizări similare existente pe piață ? 

■Este portofoliul de proprietate intelectuală suficient de puternic ? 

■Este echipa de management suficient de bună ? 
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ORGANIZAȚII CARE SE OCUPĂ DE TRANSFER TEHNOLOGIC - CĂI DE 

TRANSFER 

■Sunt organizații de tip: 

–TTO (Birouri de Transfer Tehnologic) de la centre de cercetare, universități, etc. 

–Parcuri Tehnologice 

–Centre de Inovare; 

–Agenții de finanțare – în principal pentru cercetare; 

–Poli de competivitate; 
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–Clustere; 

–Orice organizație care dezvoltă sau folosește incentive pentru a sprijini transferul de tehnologie 

■Plasare de studenți/angajare de absolvenți; 

■Supervizare comună (a unor proiecte de cercetare); 

■Conferințe comune; 

■Formare și dezvoltare profesională continuă; 

■Cercetare colaborativă; 

■Cercetare și consultanță pe bază de contract; 

■Brevente; 

■Licențe 
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CONCLUZII 

■Transferul tehnologic în cazul acestui proiect a fost considerat ca un transfer de cunoștințe care 

să poată fi utilizate atât direct de către beneficiari sau să fie folosite în cadrul unor activități de 

cercetare-dezvoltare specifice. 

■Securitatea și sănătatea în muncă reprezintă un domeniu de cercetare extrem de complex, în 

ciuda diverselor opiniilor simplificatoare. În acest sens nu poți transfera 2 metodologii și o 

procedură și să zici că ai acoperit necesitățile beneficiarului- mai ales în acest caz o astfel de 

abordare poate fi extrem de periculoasă. 

■Chiar dacă numărul de evenimente neprevăzute care se transformă în accidente de muncă și 

eventual în dezastre este relativ mic raportat la totalul persoanelor active- producerea unui astfel 

de eveniment este categoric traumatică- și nu numai pentru martori. 

■Activitățile descrise în suportul de curs anterior cuprind în general următorii pași de acțiune: 

–Identificarea necesităților de cunoaștere ale beneficiarului; 

–Identificarea surselor acoperitoare pentru aceste activități 

–Colectarea și prelucrarea corespunzătoare a cunoașterii pentru beneficiar- realizarea pachetelor 

tehnologice de transfer; 

–Implementarea pachetelor tehnologice la beneficiar; 

–Controlul și upgradarea implementării; 

 

 


