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Introducere 
 

Produsele inovatoare devin dominante în toate sectoarele de activitate, prin integrarea 
diferitelor tehnologii în producţie şi prin interacţiunea în reţea a unor abilităţi diferite. 
Cunoştinţele necesare devin tot mai specializate, existând o necesitate crescândă privind 
conexiunile dintre aptitudini, cunoştinţe şi acţiuni. Aceste legături şi interacţiuni nu pot 
avea loc decât în contextul unei dezvoltări durabile a întreprinderilor mici şi mijlocii în 
cadrul unor alianţe strategice. 
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În condiţiile economice şi strategice actuale, numeroase IMM-uri sunt vulnerabile în 
ceea ce priveşte protecţia proprietăţii intelectuale (conform lui Michel Juneau Katsuya, 
preşedinte şi CEO – Chief Executive Officer al „Grupului Northgate”). IMM-urile percep 
în general problema securităţii ca pe o extravaganţă, acest fapt conducând, de multe ori, 
la eliminarea lor de pe piaţă, deoarece companiile mici nu au capacitatea de a absorbi 
pierderi (Exemplu: furtul de prototipuri şi tehnologii). 
  Un rol important în economia bazată pe cunoştinţe revine conceptului „cunoştinţe 
de brand” (brand knowledge), ce face referire la reprezentarea cognitivă  a unui brand din 
punct de vedere al consumatorului. În cazul IMM-urilor, deşi au dimensiuni mult 
inferioare marilor companii, trebuie să existe  o legătură strânsă între acestea şi 
managementul de brand. Un brand puternic poate îmbunătăţi loialitatea clienţilor, 
generând venituri pe termen lung însoţite de creşterea cotei de piaţă a firmei respective. 
 O tendinţă recunoscută pe scară largă în toate pieţele emergente, inclusiv Africa 
de Sud, este că IMM-urile joacă un rol major în creşterea economică şi crearea de locuri 
de muncă. 

În Franţa au fost luate următoarele măsuri în vederea sprijinirii IMM-urilor în 
perioada de criză: 
 Asigurarea împrumuturilor intragrup, ca metodă alternativă de finanţare a IMM-urilor, 

incluzând noi metode de management al clienţilor. În anul 2009, IMM-urile intrate în 
insolvenţă au pierdut mai mult de 5,5 miliarde de Euro; 

 Consolidarea numerarului pentru IMM-uri prin relaxarea plăţii contribuţiilor la 
asigurările sociale (prelungiri de 12-18 luni pentru firmele cu mai puţin de 50 de 
angajaţi); 

 Promovarea transferului de afaceri (proprietate); 
 Taxe zero pentru fiecare loc de muncă creat. Acest lucru a permis crearea a 110000 

locuri de muncă în anul 2010, două treimi dintre acestea fiind acordate tinerilor; 
 Formarea unor consilieri, în cadrul agenţiilor regionale de muncă, adaptaţi la nevoile 

specifice IMM-urilor; 
 Adoptarea unor reglementări obligatorii privind formarea profesională continuă a 

angajaţilor companiilor; 
 Adoptarea modelului educaţional din Danemarca sau Olanda, unde unul din doi 

studenţi lucrează în paralel cu efectuarea studiilor universitare, această metodă 
conducând la un şomaj redus în rândul tinerilor (mai mic decât în Germania); 

 Atragerea tinerilor absolvenţi, între 25 şi 35 de ani. 
IMM-urile germane sunt printre cele mai inovatoare din Europa. 54% dintre acestea  

au adus pe piaţă în perioada 2008-2010, cel puţin o inovare de produs sau proces, media 
UE fiind de numai 34%. IMM-urile germane au investit în anul 2010 aproximativ 8,7 
miliarde de euro în cercetare şi dezvoltare. Mai mult de unul din şapte euro investiţi în 
cercetare-dezvoltare au avut ca provenienţă clasa de mijloc. Investiţiile IMM-urilor 
germane în cercetare-dezvoltare au crescut cu 71% în perioada 2004-2010. 
 În Germania există şi o campanie de brevete pentru IMM-uri şi liberi 
profesionişti, în vederea asigurării rezultatelor obţinute din cercetare-dezvoltare, ce 
urmează a fi susţinute şi ghidate prin intermediul drepturilor de proprietate intelectuală. 
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Partea I.  ANALIZA STADIULUI ACTUAL PRIVIND DEZVOLTAREA 
DURABILĂ A ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ÎN ECONOMIA 
GLOBALĂ BAZATĂ PE CUNOŞTINŢE 
 
Capitolul 1. CONCEPTE TEORETICE PRIVIND FUNCŢIONAREA 
ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII 
 

Globalizarea este un fenomen complex, început la sfârşitul celui de–al doilea război 
mondial, bazat iniţial pe fenomenul de “interdependenţă”. În literatura de specialitate 
există numeroase definiţii ale globalizării, dar în situaţia de faţă voi alege definiţia 
conform căreia globalizarea este “procesul deosebit de dinamic al creşterii 
interdependenţelor dintre statele naţionale, ca urmare a extinderii şi adâncirii legăturilor 
transnaţionale în tot mai largi şi mai variate sfere ale vieţii economice, politice, sociale şi 
culturale şi având drept implicaţie faptul că  problemele devin mai curând globale decât 
naţionale, cerând, la rândul lor, o soluţionare mai curând globală decât naţională ”. 
 
1.1. Întreprinderea – concept, arhitectură şi trăsături. Expansiunea 

întreprinderilor mici şi mijlocii în contextul economic actual. 
 

Întreprinderea reprezintă un ansamblu economic, un sistem economic de producţie, în 
care are loc combinarea şi utilizarea factorilor de producţie în vederea realizării de 
bunuri, lucrări şi servicii, care sunt vândute pe piaţă pentru a satisface nevoile 
consumatorilor şi a obţine profit. 

Arhitectura întreprinderii, în viziunea lui John Zachman, reprezintă un plan detaliat 
"enterprise blueprint". În acest sens, ea este un container care stochează planurile de 
afaceri, modelele de date şi de procese şi toate specificaţiile şi elementele proiectate la 
nivel conceptual, logic şi fizic.  

"Categoria Întreprinderilor Micro, Mici şi Mijlocii (IMM) este formată din 
întreprinderi care angajează mai puţin de 250 de persoane şi care au o cifră de afaceri 
anuală netă de până la 50 de milioane de euro şi / sau deţin active totale de până la 43 de 
milioane de euro" (Fragment din Articolul 2 al anexei din Recomandarea 361/2003/CE). 

Expansiunea IMM-urilor s-a concentrat, în funcție de codițiile/strategiile existente la 
nivel regional, către diverse direcții de dezvoltare (o parte dintre acestea fiind generate de 
efectele crizei economice). De exemplu, în zona asiatică (Japonia, China, Vietnam, 
Tailanda, India etc.), au fost dezvoltate cu precădere IMM-urile de tip offshore. 

Principalul avantaj al întreprinderilor de tip offshore (care nu desfășoară activități pe 
teritoriul țării gazdă), ce vizează în principal destinații precum Cipru, Malta și SUA, 
constă în nivelul foarte scăzut de taxare și impozitare. 

O expansiune importantă a IMM-urilor a avut loc și în Brazilia (membră a grupului 
emergent BRICSA), după alegerile din anul 2002, bazată în principal pe existența unor 
resurse naturale bogate, o populație în creștere (caracterizată printr-un grad redus de 
îndatorare) și o situație macroeconomică stabilă. 

 
 
 
 



 7 

1.2. Apariţia şi dezvoltarea conceptului de dezvoltare durabilă 
 

Termenul de dezvoltare provine din mediul ştiinţelor sociale şi în special din mediul 
economic, acesta semnificând o creştere, o îmbunătăţire. Pentru a putea fi sesizată această 
creştre, a fost necesară cuantificarea ei, introducerea unor indicatori care să permită atât 
măsurarea creşterii economice, dar şi efectuarea unor analize şi comparaţii între diferite 
unităţi geografico-teritoriale. 

Dezvoltarea durabilă este un concept care defineşte o formă de creştere economică 
prin care este asigurat un nivel corespunzător de bunăstare nu numai pe termen scurt sau 
mediu, ci şi pe termen lung. Dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmăreşte 
satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilităţile generaţiilor viitoare de 
a-şi satisface propriile nevoi (Raportul Brundtland). 

 
Principalele obiective ale dezvoltării durabile, conform Raportului Brundtland, sunt: 
 

 Asigurarea în continuare a creşterii economice cu respectarea condiţiei de bază a 
conservării resurselor naturale; 

 Eliminarea sărăciei şi asigurarea condiţiilor satisfacerii nevoilor esenţiale de muncă, 
hrană, energie, apă, locuinţe şi sănătate; 

 Orientarea proceselor de creştere economică spre o nouă calitate; 
 Asigurarea unei creşteri controlate a populaţiei; 
 Conservarea şi sporirea resurselor naturale, supravegherea impactului dezvoltării 

economice asupra mediului; 
 Restructurarea tehnologiilor de producţie şi menţinerea sub control a riscurilor acestora; 
 Asigurarea unei abordări integrate a deciziilor privind creşterea economică, mediul 

înconjurător şi resursele energetice. 
 

În acest context, în Canada a fost elaborat un nou concept, denumit “Fericire 
Durabilă”, ce oferă o nouă abordare, din punct de vedere al dezvoltării durabile, privind 
îmbunătăţirea calităţii vieţii indivizilor şi comunităţilor, în principal prin schimbarea 
comportamentului interuman şi a comportamentului uman faţă de mediul înconjurător. 
Fericirea contribuie la bunăstarea indivizilor şi a comunităţilor, la nivel global, fără să 
exploateze alte persoane, mediul sau generaţiile viitoare. 

Modelul de constituire a calităţii vieţii se referă numai la aspectele practice 
realizate şi nu la cele declarative. Uneori există o discrepanţă între modelele teoretice 
afirmate şi cele practic urmărite, unele grupuri căutând a disimula politica lor, a prezenta 
sistemul de valori – norme şi principii practic promovate, ca exprimând interesele întregii 
societăţi.  

Modelul practic al calităţii vieţii are – în esenţă – în vedere modul de repartizare a 
bunurilor, serviciilor, efectelor în societate (pe indivizi şi/sau grupuri), accesul la sistemul 
şanselor sociale, repartizarea socială a drepturilor şi îndatoririlor indivizilor. Valorile de 
acces la bunuri şi servicii, de repartizare socială a drepturilor şi îndatoririlor sunt diferite 
în sisteme social-economice diferite, conturând astfel criteriile de constituire a calităţii 
vieţii indivizilor, grupurilor, societăţii (în raport cu munca, proprietatea, puterea politică 
deţinută etc.). Diferitele tipuri de valori (criterii) generează normele şi principiile de 
repartizare a bunurilor, serviciilor şi efectelor în societate. 
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Rezultă că, din această perspectivă, calitatea vieţii nu se referă numai la o simplă 
descriere a unor “fapte” neutre, lipsite de încărcătură valorică, ci exprimă o evaluare a 
întregii societăţi, a modelului său de dezvoltare (de satisfacere a cerinţelor umane, 
sociale, ale autoreglării naturii), în această ipostază ea putând fi utilă şi în procesele de 
evaluare a calităţii produselor durabile şi a producţiei “curate”.  

Ţinând cont de caracteristicile, tendinţele şi studiile privind dezvoltarea durabilă în 
contextul globalizării, putem sintetiza problema dezvoltării durabile din punct de vedere 
al interacţiunilor dintre cauze şi efecte, respectiv din punct de vedere al complexităţii 
problematice: 

 Principii (Sisteme economice deschise și de întrajutorare; Pace, dezvoltare și 
protecția mediului; Calitatea vieții etc.); 

 Obiective (Eradicarea sărăciei; Creșterea controlată a populației etc.); 
 Dimensiuni (Dezvoltare spirituală, umană, socială, culturală, politică, 

economică și ecologică); 
 Performanță economică, ecologică și socială; 
 Politici (Raportul “Limitele creșterii”, Raportul “Viitorul pe care îl vrem” etc.) 

 
1.4  Afacerea durabilă în contextul dezvoltării durabile a IMM-urilor 

 
Conceptul de „afaceri durabile” a fost prezentat ca o nouă provocare pentru liderii 

afacerilor viitorului, de către Willums Jan-Olaf, în anul 1998. Consiliul Mondial de 
Afaceri pentru Dezvoltare Durabilă a abordat acest subiect în numeroase publicaţii, 
acordând o atenţie specială acestei provocări în contextul dezvoltării durabile a IMM-
urilor. 

Rezistenţa unei întreprinderi durabile reprezintă capacitatea acesteia de supravieţuire, 
adaptare şi creştere în faţa schimbărilor turbulente, prin crearea mai multor oportunităţi 
de afaceri prin intermediul tehnologiilor ecologice, reducerea consumurilor de materii 
prime şi energie, descoperirea unor metode şi tehnici inovative de recuperare şi refolosire 
a deşeurilor în locul resurselor virgine, în vederea creşterii valorii adăugate şi a cotei de 
piaţă a firmei. Strategia unei întreprinderi durabile a fost definită drept procesul de 
aliniere a unei întreprinderi la mediul de afaceri în vederea menţinerii un echilibru 
dinamic. Prin adăugarea obiectivului ”sustenabilitate” în  cadrul de planificare strategică 
a IMM-urilor, dezvoltarea acestei categorii de întreprinderi  încearcă să creeze un 
echilibru între rezistenţă şi creştere, necesar bunăstării populaţiei din punct de vedere 
economic, ecologic, social şi al conservării valorilor pentru generaţiile viitoare.  

Sectorul european al întreprinderilor mici şi mijlocii reprezintă motorul principal 
pentru creşterea competitivităţii economiei, această categorie de întreprinderi constituind 
structura moleculară a economiei UE, compusă din aproximativ 23 de milioane de IMM-
uri, ce însumează 99% din afacerile derulate pe piețele interne și angajează un număr de 
90 de milioane de oameni.  

Elementele primordiale necesare implementării practicilor de afaceri durabile în 
cadrul IMM-urilor, sunt reprezentate grafic în figura 1.13. 
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Un studiu la care a participat un număr de 2100 manageri din 21 de ţări, referitor la 
diferenţierea avantajului competitiv al IMM-urilor, în funcţie de performanţele acestora, 
au scos în evidenţă principalele metode utilizate de această categorie organizaţională, în 
contextul pieţei globale, conform tabelului 1.4. 

 
Tabelul 1.4 Metode utilizate de IMM-uri performante pe piaţa globală 

 
Nr crt Descrierea metodei utilizate Procent respondenţi 

[%] 
1 Încurajarea inovaţiei, reducerea costurilor şi 

creşterea eficienţei / calităţii iniţiativelor strategice 
51% 

2 Dezvoltarea de noi produse şi servicii 49% 
3 Consolidarea relaţiilor cu clienţii 39% 
4 Implementarea unei culturi privind inovarea 34% 

 
1.5. Evoluţia IMM-urilor din România, în contextul vârfului de criză 2008-2011 
 

La nivelul anului 2013, în România existau 3 IMM-uri la 100 de locuitori, excepţie 
făcând Municipiul Bucureşti, cu 7 IMM-uri la 100 de locuitori, majoritatea acestora 
aparţinând domeniilor comerţ cu amănuntul (cele mai numeroase), transporturi şi 
construcţii.  

România a fost inclusă în raportul Eurostat referitor la IMM-uri pentru anul 2012 drept 
statul cu cea mai grea situaţie faţă de cea de la începutul crizei, fiind menţionată drept 
cazul cel mai evident de scădere simultană atât a producţiei cât şi a productivităţii, alături 
de Spania, Grecia şi Letonia.  

O analiză comparativă a unui număr de 10 județe (ce include și Municipiul București), 
în funcție de totalul populației, procentul populației angajate în IMM-uri și respectiv 
numărul de IMM-uri la 1000 de locuitori (densitatea IMM-urilor) este pusă în evidență 
prin intermediul datelor prezentate în tabelul 1.8. 

 
 

Strategie şi planificare: 
-Imagine de ansamblu; 
-Detaliere; 
-Implicare. 

Validare şi implementare: 
-Apartenenţa la o reţea economică; 
-Responsabilitate; 
-Dezvoltare graduală, pas cu pas. 

IMM-uri durabile 

Evaluarea şi raportarea performanţei: 
-Legătura durabilitate – profit; 
-Evaluare, monitorizare, revizuire; 
-Investiţii strategice. 

Figura 1.13 Elementele cheie necesare implementării practicilor de afaceri 
durabile în IMM-uri (Sursa: A CICA, AICPA, CIMA publications-2011). 
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Tabelul 1.8 Statistici judeţene privind situaţia angajaţilor  
raportată la numărul IMM-urilor 

Nr. 
Crt.  Judeţ 

 
Regiune de 
dezvoltare 

Total 
populație 
[nr. loc] 

Procent 
angajat în 
IMM-uri 

Număr IMM-uri 
la 1000 locuitori 

1 Bucureşti București-Ilfov 1628426 20.44% 44.98 
2 Cluj Nord-Vest 674903 4.74% 30.79 
3 Timiş Vest 654773 4.44% 26.73 
4 Constanţa Sud-Est 680945 4.26% 24.75 
5 Prahova Sud-Muntenia 754541 3.89% 17.78 
6 Braşov Centru 529906 3.82% 25.92 
7 Bihor Nord-Vest 558613 3.40% 23.81 
8 Ilfov București-Ilfov 353481 3.05% 34.39 
9 Argeş Sud-Muntenia 609703 3.03% 18.24 

10 Iaşi Nord-Est 774075 3.00% 15.63 
  Sursa: Contribuţia IMM-urilor la creşterea economică-prezent şi perspective - 2012 
 
Procesul de “îmbătrânire” a populației, strâns legat de dezvoltarea economică în 

general și cea a antreprenoriatului în particular, poate fi reliefat prin intermediul datelor 
statistice preluate din “Balanța forței de muncă la 1 ianuarie 2011”, conform tabelului 
1.9. 

Tabelul 1.9 Structura populației pe grupe de vârstă 
Regiunea/Grupe de 

vârstă 
0 – 14 ani 15 – 64 ani Peste 65 de ani 

București - Ilfov 15% 70% 15% 
Centru 15,4% 70,5% 14,1% 

Sud - Est 14,8 % 70,3% 14,9% 
Sud - Muntenia 15,8% 62,3% 21,9% 

Sud – Vest Oltenia 14,4% 69,1% 16,5% 
Vest 16% 70,1% 13,9% 

 
 

Ponderea ridicată a microîntreprinderilor este dată de penuria de capital intern, 
maturitatea antreprenoriatului românesc, precum şi de faptul că, în perioada analizată, 
politicile publice au încurajat mai degrabă înfiinţarea de noi firme decât consolidarea 
celor existente (principalul exemplu este inițiativa IMM-D). 

 
Corelația dintre ponderea populației și ponderea IMM-urilor poate fi analizată prin 

intermediul datelor puse la dispoziție de Anuarul Statistic al României 2012, prezentate 
în tabelul 1.10. 
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Tabelul 1.10  Situaţia regională a IMM-urilor, raportată la ponderea populației 

Nr. 
Crt.  Regiune 

Număr 
IMM-uri la 

1000 
locuitori 

Ponderea 
populaţiei 

1 Nord-vest 21.80 12.67% 
2 Centru 20.66 11.76% 
3 Sud-Est 17.66 13.10% 
4 Nord-Est 12.52 17.30% 
5 Vest 20.58 8.94% 

6 
Bucureşti - 

Ilfov 43.50 14.90% 

7 
Sud - 

Muntenia 13.16 18.19% 

8 
Sud - Vest 

Oltenia 14.79 8.42% 
 

Capitolul 2. DEZVOLTAREA DURABILĂ ŞI MANAGEMENTUL 
DEZVOLTĂRII DURABILE ÎN CONTEXTUL ECONOMIEI ŞI ORGANIZAŢIEI 
BAZATE PE CUNOŞTINŢE 
 

Economia bazată pe cunoştinţe este un concept apărut în jurul anului 1990 care a 
schimbat teoriile economice anterioare ce limitau factorii de producţie la muncă şi 
capital. Apariţia acestui tip de economie este strâns legată de apariţia unei societăţi 
informaţionale, în care capitalul cognitiv intangibil sau cunoştinţele, devin principalul 
avantaj competitiv al sistemului economic. Conceptul este la originea noilor politici 
economice publice, care vizează promovarea clusterelor, polii competitivităţii şi ai 
inteligenţei teritoriale. 

Principalele caracteristici ale economiei şi organizaţiei bazate pe cunoştinţe pot fi 
reprezentate grafic prin intermediul figurii 2.1. 

2.2. Producerea, utilizarea şi integrarea cunoştinţelor în managementul şi politicile 
de dezvoltare durabilă 
 

Potrivit studiilor efectuate de analiştii “Gartner”, orice afacere care are un depozit de 
date ar trebui să ţină cont de modul în care se pot utiliza datele ca activ strategic şi 
generator de venituri. 

Analizele efectuate de specialişti au evidenţiat existenţa a numeroase categorii de 
cunoştinţe, cu caracteristici parţial eterogene şi cu roluri diferite în procesele economice, 
manageriale, educaţionale etc. Astfel, potrivit lui A.B. Jones, cunoştinţele se împart în 
două categorii, în funcţie de conţinut: 
 Cunoştinţe despre ceva, esenţiale pentru a percepe şi înţelege un fenomen, 

eveniment sau proces; 
 Cunoştinţe despre cum să se execute ceva sau “know-how”, indispensabile pentru 

a produce şi comercializa profitabil servicii, echipamente etc. 



 12 

În funcţie de scop şi modul de utilizare, există cinci categorii de cunoştinţe, prezentate 
în figura 2.3. 

 

Figura 2.1. Caracteristici ale economiei și organizației bazate pe cunoștințe 

 

 
 

Tipuri de 
cunoştinţe 

Să ştii ce (Know-what) Să ştii cum (Know-how) 

Să ştii de ce (Know-why) 

Să îţi pese de ce (Care-why) 

Să ştii cine (Know-who) 

Figura 2.3  Principalele tipuri de cunoştinţe 

Primordialitatea 
cunoștințelor / 
învățării continue 

Preluarea / 
reutilizarea 
capitalului intangibil 

Preponderența 
echipamentelor / 
produselor simbolice 

Diversificarea 
formelor de 
asociere strategică 

Multiplicarea relațiilor 
economice cu entități 
de tip IMM 

Comprimarea 
timpului necesar 
inovării 

Externalizarea 
activităților 
specializate 

Eficiență / performanță 
multidimensională 

Redimensionarea 
resurselor / activităților 

Utilizarea echipelor 
semiautonome și a muncii la 
domiciliu 

Regândirea / remodelarea 
activităților de training / sistemelor 
de motivare 

Economia bazată 
pe cunoștințe 
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Integrarea cunoştinţelor este o problemă complexă, ce poate fi abordată din numeroase 
puncte de vedere, prezentate în cadrul tabelului 2.1. 
 

Tabelul 2.1 Diverse abordări privind integrarea cunoștințelor 
Nr 
Crt 

Puncte de vedere privind integrarea cunoștințelor 

1 Integrarea cunoştinţelor în sisteme multiculturale specializate şi 
generale 

2 Integrarea cunoştinţelor în organizaţie 
3 Organizarea cunoştinţelor integrate într-un mediu electronic 
4 Integrarea cunoştinţelor în sisteme de informare 
5 Integrarea cunoştinţelor prin intermediul orientării profesionale 
6 Integrarea cunoştinţelor ştiinţifice cu practica 
7 Integrarea cunoştinţelor din perspectiva noii paradigme a complexităţii, 

centrată pe o abordare neliniară a realității, bazată pe afirmații precum: 
analiza unui sistem complex nu poate fi realizată prin fragmentarea 
acestuia, deosebirea dintre acesta și un sistem complicat constând în 
dificultatea predicției - cauzată de sensibilitatea sistemului (evoluții 
diferite ale input-urilor) și de interacțiunile sub-sistemelor componente - 
modelarea/studiul sistemului necesitând condiții topologice specifice 
(spațiul fazelor), dinamica și evoluția acestuia presupunând și ele 
existența unui set de abordări specifice. 

8 Integrarea cunoştinţelor în diverse domenii (management medical, 
educaţional etc.) 

 
Există trei forme de integrare a cunoştinţelor ce pot fi utilizate în toate domeniile: 
 Multidisciplinară - presupune juxtapunerea unor conţinuturi diverse, uneori fără 

relaţii aparente între ele, abordare bazată pe interpretarea prin echivalenţă, analogie 
şi comparaţie a noilor cunoştinţe; 

 Interdisciplinară - reprezintă o formă de cooperare între discipline/domenii 
diferite privind un anumit proces, fenomen a cărui complexitate poate fi explicată, 
demonstrată, rezolvată numai prin acţiunea convergentă a mai multor puncte de 
vedere; 

 Transdisciplinară - presupune o întrepătrundere a mai multor discipline, care 
poate genera apariţia unor noi domenii de cunoaştere. Această abordare vizează 
ceea ce se află în acelaşi timp în interiorul diverselor discipline, între discipline, şi 
dincolo de orice disciplină. Transdisciplinaritatea presupune studierea, explorarea 
proceselor şi fenomenelor complexe, astfel încât prin coordonarea cercetărilor şi 
coroborarea rezultatelor acestora sa se ajungă la constituirea unor discipline noi. 
Finalitatea ei este înţelegerea lumii prezente, unul din imperativele sale fiind 
unitatea cunoaşterii. 
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2.4. Interacţiunile dintre activele tangibile şi intangibile  

Clasificarea activelor necorporale identificabile se face în funcţie de mai multe 
criterii, respectiv după caracteristicile domeniului în care se manifestă, după natura şi 
utilizarea similară în activitatea întreprinderii, după durata de viaţă utilă a activelor 
necorporale. Cele 30 de active necorporale identificabile (notate cu litere mici), din cele 5 
domenii (numerotate corespunzător), reprezintă o selecţie a celor mai des întâlnite active 
necorporale dintr-o listă lungă, care cuprinde mai mult de 100 de active necorporale 
identificabile, ce pot fi evaluate în mod separat de fondul comercial: 

1. Active necorporale în domeniul marketingului: 
a. Denumiri comerciale; 
b. Brand-uri; 
c. Mărci comerciale; 
d. Servicii legate de mărci; 
e. Elemente specifice (unicitatea culorii, formei, design-ului ambalajului); 
f. Reclamele comerciale de tip banner; 
g. Denumirile domeniilor din Internet; 
h. Acorduri privind concurenţa.  

2. Active necorporale legate de clienţi: 
a. Liste de clienţi; 
b. Contracte cu clienţii şi relaţii conexe cu aceştia; 
c. Comenzi şi întârzieri privind producţia; 
d. Relaţii non-contractuale cu clienţii.  

3. Active necorporale de natură tehnologică: 
a. Proprietatea asupra tehnologiilor brevetate şi nebrevetate; 
b. Software; 
c. Baze de date;  
d. Secrete comerciale (forme de proprietate, procese, reţete etc.).  

4. Active necorporale de natură contractuală: 
a. Licenţe şi drepturi de autor; 
b. Contracte de furnizare; 
c. Contracte de închiriere; 
d. Autorizaţii de construcţie; 
e. Francize; 
f. Drepturi privind difuzarea (radio, TV); 
g. Contracte de service, contracte de ipotecare; 
h. Contracte de muncă; 
i. Contracte privind dreptul de exploatare şi comercializare a anumitor categorii 
de resurse (petrol, cărbuni, apă, lemn etc.).  

5. Active necorporale din domeniul artistic: 
a. Piese de teatru, operă, balet; 
b. Cărţi, reviste, ziare şi alte opere literare; 
c. Opere muzicale (compoziţii, versuri, melodii, reclame publicitare); 
d. Picturi, fotografii; 
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e. Materiale audiovizuale, filme, videoclipuri; 
f. Programe de televiziune. 

Durata de viaţă utilă a activelor necorporale poate fi finită sau nedefinită. În prima 
categorie se includ toate activele necorporale a căror durată de viaţă utilă este înscrisă în 
contracte şi/sau în titluri de proprietate legală (cazul proprietăţii intelectuale), iar în a 
doua categorie sunt incluse fondul comercial şi forţa de muncă instruită. 

Durata de viaţă utilă este cea mai scurtă durată dintre: 

 Durata de viaţă economică, respectiv perioada de timp estimată, în care activul va 
genera beneficii pentru proprietarul lui; 

 Durata de viaţă legală, prin care se limitează controlul asupra beneficiilor generate 
de activ. 

Această clasificare are o importanţă deosebită pentru contabilizarea activelor 
necorporale, deoarece cele din prima categorie se amortizează şi sunt supuse, cel puţin o 
dată pe an, testului de depreciere (conform IAS 38 Intangible Assets), iar cele cu durată 
de viaţă nedefinită nu se amortizează, dar sunt supuse anual testului de depreciere. 

În afara celor cinci categorii de active intangibile stipulate în standardul SFAS 
141r/2007, mai putem adăuga o nouă categorie, denumită “Zona socio-profesională”, 
alcătuită din reuniunea  componentelor stipulate în cadrul tabelului 2.2: 

Tabelul 2.2 Active intangibile aparținând zonei socio-profesionale 

Nr Crt Active intangibile incluse în zona socio-profesională 
1 Formarea profesională continuă 
2 Satisfacţia privind postul/locul de muncă 
3 Prietenia colegilor (teleelementul) 
4 Flexibilitatea programului de lucru 
5 O poziţie corespunzătoare calificării 
6 Satisfacţia privind timpul acordat familiei 
7 Satisfacţia, respectiv dezamăgirea privind condiţiile de muncă 
8 Satisfacţia, respectiv dezamăgirea clienţilor 
9 Moralul angajaţilor 

10 Gradul de susţinere din partea comunităţii locale 
11 Modificări survenite în productivitate 
12 Stilul de conducere al managementului întreprinderii 

Concluzie: Clasificarea activelor intangibile se realizează pe un număr de şase 
zone/activităţi distincte: marketing, clienţi, tehnologie, contracte, artă şi zona socio-
profesională. 
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2.4.1. Monitorizarea proceselor şi procedurilor interne şi externe 

Orientarea spre procese conduce la utilizarea principiului „abordare bazată pe proces”. 
Această abordare are următoarele scopuri: 

 Considerarea proceselor în funcţie de valoarea adăugată; 
 Creşterea performanţelor şi eficacităţii proceselor; 
 Îmbunătăţirea continuă prin intermediul evaluării indicatorilor realizaţi. 

Un “proces” este definit în SR EN ISO 9001:2001 drept un ansamblu de activităţi 
interconectate care transformă intrări în ieşiri. Aceste activităţi solicită alocarea de 
resurse umane, materiale și financiare. 

Monitorizarea unui proces este parte integrantă a ciclului de viață al unui management 
performant (Performance Management Cycle -PMC), conform figurii 2.10. 
 

 

Figura 2.10. Monitorizarea unui proces-parte integrantă a ciclului de viață al unui management 
performant 

 

 

 

Intrare în PMC 

- Identificarea, clarificarea și acordul privind 
așteptările viitoare; 
- Identificarea rezultatelor ce urmează a fi 
măsurate; 
- Acordul privind monitorizarea procesului; 
- Realizarea unui plan. 
 

Ieșire din PMC 

- Evaluarea performanței anuale; 
- Ieșirea din PMC; 
- Începerea unui nou ciclu. 

În derulare 

- Monitorizarea și evaluarea progresului; 
- Realizarea unor corecții sau schimbări, 
dacă acestea sunt necesare. 
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Capitolul 3. OBIECTIVELE TEZEI DE DOCTORAT 
 

Este evident faptul că efectul de domino generat de criza economică începută în anul 
1989, a condus şi va conduce în continuare la numeroase schimbări, în toate domeniile, 
inclusiv în economia bazată pe cunoştinţe şi în procesul de adaptare a clasei de mijloc la 
noile condiţii durabile specifice întreprinderilor mici şi mijlocii care învaţă inteligent. 

Utilizarea tehnicilor de modelare-simulare în cadrul unui nou tip de alianţă strategică, 
şi anume clusterul eco-bio-economic, reprezintă una dintre soluţiile care poate asigura un 
viitor durabil generaţiilor prezente şi viitoare. Utilizarea acestor tehnici, coroborată cu 
îmbunătăţirea managementului bazat pe cunoştinţe, poate crea un “mix inovativ” care va 
conduce pas cu pas (step-by-step) la „omogenizarea durabilă” a „societăţii dezintegrate” 
de criza economică mondială şi de fenomenul globalizării.   

Pe baza analizei stadiului actual în managementul dezvoltării durabile a 
întreprinderilor mici şi mijlocii, coroborat cu performanţele generate de implementarea 
managementului bazat pe cunoştinţe, pot fi sintetizate următoarele concluzii și aspecte 
generale: 

 o organizație reprezintă un sistem socio-tehnic bazat pe aportul simultan al mai 
multor elemente inteligente: inteligență umană + inteligență artificială + clădiri 
inteligente + ciberspațiu inteligent;  

 trebuiesc luate în calcul noi variante de redefinire a IMM-urilor, ținând cont de 
efectele crizei economice; 

 IMM-urile sunt vulnerabile în ceea ce privește protecția proprietății intelectuale; 
 IMM-urile trebuie să acorde o importanță crescândă managementului de brand; 
 în condițiile actuale, IMM-urile și-au redus potențialul de performanță din punct 

de vedere al oportunităților oferite de economia digitală (lipsa site-urilor proprii); 
 se impune cu necesitate implementarea unor noi modele de afaceri ce combină 

problemele sociale și de afaceri cu dezvoltarea personală (Exemplu: modelul 
Mondragón); 

 este necesară implementarea unor măsuri de relaxare fiscală, în vederea sprijinirii 
IMM-urilor în condiții de criză (Exemplu: scutirea de impozite a firmelor, în mod 
eşalonat, pe grupe aparţinând CAEN); 

 performanța și durata de viață a IMM-urilor este influențată în special de 
condițiile mediului extern, cum ar fi: reglementări guvernamentale, acorduri 
internaționale, problematica socială în contextul dezvoltării durabile, calitatea 
vieții indivizilor etc.; 

 dezvoltarea diferită a IMM-urilor este și un rezultat al interacțiunilor dintre forțele 
politice, economice, culturale și de mediu, la nivel mondial; 

 procesele definitorii ale economiei bazate pe cunoștințe sunt inovarea, învățarea și 
interactivitatea partenerială – cei “3 I”; 

 există numai trei forme de integrare a cunoștințelor ce pot fi utilizate în toate 
domeniile: multidisciplinară, interdisciplinară și transdisciplinară 

 clasificarea activelor intangibile se realizează pe un număr de șase zone/activități 
distincte: marketing, clienți, tehnologie, contracte, artă și zona socio-profesională 
(introdusă ca rezultat al studiilor prezentei teze); 
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 nu există modalități (reale) care să permită determinarea valorii reale a unei 
imobilizări necorporale; 

 monitorizarea unui proces (creator de valoare, de sprijin sau de management) se 
referă de fapt la un proces de integrare inclus în ciclul de viață al unui 
management performant (Performance Management Cycle); 

 performanța unei organizații poate fi măsurată, în funcție de activitățile realizate, 
prin intermediul celor „3E”: Eficacitate + Eficiență + Eficacitate percepută; 

 dezvoltarea durabilă trebuie să fie o dezvoltare în rețea a exemplelor vechi și noi 
de practici durabile în domeniul IMM-urilor, implementată prin intermediul unor 
inițiative locale/regionale; 

 o alianță strategică de tip cluster reprezintă un sistem durabil interdisciplinar bazat 
pe cunoștințe și pe adaptarea mediului de afaceri la necesitățile individuale și 
societale. 

Prezenta teză de doctorat urmărește – printre alte aspecte teoretice - integrarea şi 
valorificarea următoarelor concepte, în contextul dezvoltării durabile: 

 
 acumularea și valorificarea activelor intangibile în cadrul organizațiilor de tip 

IMM; 
 utilizarea conexiunilor dintre interdisciplinaritate, creativitate și inovare în 

procesul de obținere și partajare a cunoștințelor; 
 integrarea eco-bio-economiei în cadrul unor alianțe strategice regionale specifice; 
 progres prin intermediul cooperării în reţea (Exemplu: 

http://teachforromania.ro/ce-facem/o-retea-globala/); 
 tehnici de modelare şi simulare. (Exemplu: Utilizarea “Arena Simulation 

Software”); 
 integrarea dezvoltării personale în procesul complex de dezvoltare durabilă 

regională. 
 

Tema propusă se încadrează în contextul tendinţelor şi direcţiilor actuale de cercetare 
şi răspunde unor cerinţe obiective privind minimizarea efectelor crizei economice şi 
necesitatea dezvoltării durabile regionale prin intermediul mixului inovativ format din 
eco-economie, bio-economie, managementul bazat pe cunoştinţe şi managementul 
dezvoltării durabile.  

 
Principalele obiective ale prezentei teze de doctorat pot fi clasificate astfel: 
 
A. Din punct de vedere teoretic și metodologic: 
 analiza stadiului actual în managementul dezvoltării durabile a întreprinderilor 

mici şi mijlocii; 
 analiza principalelor procese implicate în achiziția, transferul și integrarea 

cunoștințelor în organizațiile de tip IMM; 
 elaborarea unei metodologii de evaluare a organizaţiilor de tip IMM, în vederea 

identificării şi valorificării activelor intangibile, bazată pe interacțiunile dintre 
bunăstare și diverse categorii de active, în cadrul ciclului de viaţă al beneficiilor 
intangibile; 
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 emiterea unor noi ipoteze necesare determinării cunoştinţelor organizaţionale; 
 generarea de noi cunoştinţe în domeniul dezvoltării durabile, prin intermediul 

conexiunilor dintre sisteme şi procese, având ca rezultat stabilirea unor noi 
indicatori şi coeficienţi de performanţă organizaţională; 

 realizarea unui model conceptual de analiză a proceselor ce conduc la succesul 
alianţelor strategice; 

 analiza interdependenţei dintre conştiinţă, cunoştinţe şi tehnicile de modelare-
simulare, având ca principal obiectiv modelarea noului cerc al cunoștințelor 
(Knowledge Circle). 

 
B. Din punct de vedere practic – aplicativ: 
 
 realizarea unei proceduri de partajare a cunoștințelor, în cadrul unei alianțe 

strategice de tip cluster; 
 definirea și implementarea bio-comunităților creative; 
 concepția unui nou tip de cluster: “Five for all”; 
 implementarea noului concept “eco-bio-economie” în domeniul alianţelor 

strategice de tip cluster, având ca obiective secundare: 
 stabilirea unei noi modalități de coordonare regională a clusterelor; 
 definirea clusterelor pentru cercetare în educaţie, dezvoltare durabilă şi 

incluziune socială, ca parte componentă a noilor alianţe strategice eco-
bio-economice; 

 înființarea unei echipe specializate în “mixul” dintre creativitate și 
proprietatea intelectuală, denumită “Creativity and Intelectual Property 
Team” (C.I.P.T.). 

 îmbunătățirea managementului dezvoltării durabile a IMM-urilor prin intermediul 
tehnicilor de modelare şi simulare, utilizând programele UML și Arena. 

 
Partea II. 
CONTRIBUŢII PRIVIND MAXIMIZAREA IMPACTULUI CUNOŞTINŢELOR 
ÎN PROCESUL DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ÎNTREPRINDERILOR MICI 
ŞI MIJLOCII 

 
CAPITOLUL 4. ANALIZA ŞI INTEGRAREA CUNOŞTINŢELOR ÎN 

CONTEXTUL DEZVOLTĂRII  DURABILE REGIONALE 

Formula matematică de definire a cunoştinţelor este:  

K=P*(P+S+P*S)                             (4.1.) 

unde: K reprezintă cunoştinţele; P=oameni; S=Sisteme şi P*S=sinergia dintre oameni şi 
sisteme. 
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4.1. Stabilirea metodologiei de calcul a volumului şi eficienţei cunoştinţelor 
acumulate în cadrul întreprinderilor mici şi mijlocii 

Calcularea volumului de cunoştinţe organizaţionale, conform formulei 4.1, presupune 
mai întâi identificarea sistemelor existente în cadrul unei întreprinderi, dintre care putem 
enumera : sisteme de marketing, sisteme de brevete şi mărci comunitare, sisteme software 
pentru managementul IMM-urilor, sisteme de producţie, sisteme de supraveghere/alarmă, 
sisteme de automatizare, sisteme de baze de date ș.a. 

După identificarea sistemelor existente în cadrul organizaţiei, este imperios necesară 
identificarea proceselor în care sunt implicate aceste sisteme, interacţiunile şi conexiunile 
dintre acestea fiind generatoare de cunoştinţe, conform tabelului 4.2. 

Pentru a putea utiliza cu succes formula 4.1, în vederea calculării volumului de 
cunoştinţe, sunt necesare minim două ipoteze simplificatoare. 

Ipoteza 1: Fiecare angajat al unei organizaţii aparţinând categoriei 
„Întreprinderi mici şi mijlocii”, are în dotare un număr de trei sisteme: un sistem de 
calcul, unul de operare şi unul de comunicaţie. 

Ipoteza 2: Numărul minim de sisteme ce pot exista în dotarea unei organizaţii este 
de şapte. Acestea sunt: sisteme de calcul, de operare, de baze de date, de copiat, de 
comunicaţii, depozitare (arhivare) şi climatizare.  

Tabelul 4.2 Identificarea proceselor generatoare de cunoștințe 

Nr. 
Crt. 

Identificarea proceselor generatoare de cunoştinţe 

1 Şcolarizarea personalului în vederea utilizării sistemelor 
2 Exploatarea sistemelor 
3 Mentenanţa sistemelor 
4 Adaptarea sistemelor la condiţii specifice 
5 Intercondiţionarea sistemelor în cadrul unor procese complexe 
6 Implementarea celor “4R” (recuperare, refolosire, recondiţionare, reciclare) la 

încheierea ciclului de viaţă al sistemelor 

Concluzie: Rezultatele referitoare la producerea cunoştinţelor în firme de dimensiuni 
diferite (prezentate în tabelul 4.7), pot explica fenomenele economice actuale, în 
contextul crizei globale: 

 Majoritatea firmelor mici intră în insolvenţă sau faliment, datorită volumului redus 
de cunoştinţe acumulate; 

 Majoritatea firmelor medii şi mari se dezintegreză în firme mici, dispersate 
geografic, în vederea ocupării de noi pieţe, volumul mare de cunoştinţe fiind 
partajat între entităţile dispersate. 
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Fenomenul de partajare a cunoştinţelor poate fi explicitat prin intermediul unui nou 
coeficient, denumit “Coeficient de multiplicare – Cm”, ce exprimă numărul de cunoştinţe 
noi (Ok – Output Knowledge) rezultate în urma proceselor de evaluare şi valorificare a 
cunoştinţelor iniţiale (Ik - Input Knowledge). Acest fenomen poate fi reprezentat conform 
schemei din figura 4.1. 

 

Figura 4.1 Multiplicarea cunoştinţelor şi procese conexe 

Unde: 
 Ik - Input Knowledge – cunoştinţe iniţiale (intrări); 
 IKT – Initial Knowledge Tree (arborele iniţial de cunoştinţe); 
 TC – Tree convertion (Convertirea arborelui într-un set de reguli/proceduri); 
 SR – Set of Rules (Set de reguli/proceduri). Acestea pot fi ordonate sau neordonate 

(unele reguli se pot suprapune şi pot conduce la concluzii diferite). Respectarea 
procedurilor este esenţială în funcţionarea eficientă a unui cluster; 

 IR – Interpreting rules (interpretarea regulilor/procedurilor); 
 TRT – Transforming a rule set into a tree (Transformarea unui set de reguli într-un 

arbore de cunoştinţe noi); 
 OK - Output Knowledge (Cunoştinţe noi rezultate, calculate cu ajutorul formulei 4.1. 

şi notate anterior cu K). 
Valorile atribuite noului coeficient de multiplicare, Cm sunt cele din tabelul 4.3. 

Evaluarea impactului cunoştinţelor asupra diverselor entităţi (activităţi, indivizi, 
organizaţii, departamente, sucursale, localităţi, proiecte, programe etc.) trebuie stabilit 
prin intermediul “Coeficientului de atac – Ck”.  

Eficienţa cunoştinţelor acumulate depinde şi de “Coeficientul de asociere - Ca”, 
evaluat în funcţie de numărul de seturi (combinaţii) de cunoştinţe ce conţin atribute 
comune. Cu cât numărul acestora este mai scăzut (numărul maxim fiind limitat la 10), cu 
atât valoarea acestuia va fi mai mare. 

Ik TC 

SR1 
SR2 

...... 

 

....... 
SRn 

IKT 

IR 

TRT 

OK1 

SR 

OKn 
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În funcţie de procentul elementelor originale conţinute în cadrul cunoştinţelor 
dobândite, este necesară introducerea “Coeficientului de strălucire – CS“ ca parte 
componentă a viitoarei formule ce va stabili “Eficienţa cunoştinţelor întreprinderii”. 

Pornind de la datele de mai sus, eficienţa cunoştinţelor (EK) unei organizaţii din 
categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, poate fi calculată cu ajutorul formulei 4.4. 

EK = K * Cm * CK * Ca * CS / 100     [WU]                (4.4.) 

Deoarece utilizarea corectă (conform englezului Spurgeon C.H. 1834-1892) şi 
partajarea cunoştinţelor reprezintă înţelepciune, “Eficienţa cunoştinţelor întreprinderii”,  
va fi măsurată în “Unităţi de înţelepciune” (Wisdom Units-WU). 

Având în vedere faptul că într-un cluster sau într-o regiune există un număr mai mare 
de IMM-uri, datele obținute (conform celor din tabelul 4.7) ne vor ajuta în vederea 
implementării unor strategii coerente de dezvoltare durabilă. 

Evaluarea impactului cunoştinţelor trebuie realizată pe fiecare nivel, organizaţional, 
local şi regional, de către echipe manageriale profesioniste (manageri de cunoştinţe şi 
manageri de dezvoltare durabilă). Evaluarea corectă a acestui impact va putea conduce la 
obţinerea unor dovezi concrete privind impactul global al noii economii bazate pe 
cunoştinţe. 

Evaluarea impactului cunoştinţelor va pune totodată în evidenţă şi principalele 
obstacole aflate în calea managementului bazat pe cunoştinţe, dintre care putem aminti: 

 Creşterea volumului de date şi informaţii; 
 Lipsa unor experţi în obţinerea şi /sau prelucrarea datelor / informaţiilor 

strategice; 
 Existenţa unor tehnologii imature în domeniul managementului cunoştinţelor; 
 Lipsa managerilor profesionişti de cunoştinţe; 
 Necesitatea adoptării unor schimbări radicale într-un timp foarte scurt; 
 Existenţa unui număr redus de manageri de dezvoltare durabilă.                   

Tabelul 4.7 Eficienţa cunoştinţelor în funcţie de mărimea organizaţiei 

Nr crt Denumire 
IMM 

Nr 
angajați 

Nr sistemelor 
din firmă 

Total 
sisteme Nr cunoștințe Eficiența 

cunoștințelor 

a b c d e=d+3*c f=c*(c+d+c*d) g 
1 A 5 7 22 685 0.008 
2 B 35 15 120 152425 1.749 
3 C 65 35 230 990925 11.371 
4 D 100 60 360 3646000 41.838 
5 E 125 95 470 7418125 85.123 
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4.2. Contribuţii privind evaluarea performanţelor activelor intangibile, în 
organizaţiile bazate pe cunoştinţe  

Identificarea şi valorificarea activelor intangibile în organizaţiile bazate pe cunoştinţe, 
conduc implicit la necesitatea evaluării performanţelor datorate acestor categorii de 
active. Indicatorul de performanţă al activelor intangibile, IPI, se va calcula cu ajutorul 
formulei: 

CRI
CREPIPI *                        (4.5) 

Unde: P este procentul reprezentat de activele necorporale, din valoarea totală de piaţă 
a companiei; 

 CRE reprezintă coeficientul de rafinare externă a activelor necorporale. 
 CRI reprezintă coeficientul de rafinare internă a activelor necorporale; 

CRI, coeficientul de rafinare internă, are la bază implementarea măsurilor privind 
formarea profesională continuă a angajaţilor, stimularea iniţiativelor privind inovarea, 
reducerea emisiilor poluante şi a deşeurilor: 

Ed
Pi

FpCRI *1*                 (4.6) 

 
Unde:  

 Fp este procentul angajaţilor care au beneficiat de programe de formare 
profesională; 

 Pi reprezintă procentul din cifra anuală de afaceri, obţinut ca rezultat al inovării 
(noi produse, tehnologii, procese etc.); 

 Ed reprezintă procentul de reducere a cheltuielilor cauzate de problemele de 
mediu. 

 
CRE, coeficientul de rafinare externă a activelor necorporale, are la bază rezultatele 

obţinute în urma practicilor de afaceri desfăşurate în parteneriat, asociere, clustering sau 
diverse alte forme de networking. 

Ai
NiCRE                              (4.7) 

Unde:  
Ni reprezintă media aritmetică a activităţilor contractuale desfăşurate pe bază de  

parteneriate, pe parcursul unui an calendaristic; Ai reprezintă media aritmetică a activelor 
intangibile identificate şi valorificate de către organizaţie, în urma 
contractelor/parteneriatelor/activităţii clusterelor şi/sau reţelelor, pe parcursul unui an 
calendaristic; 

 
Pentru a putea valorifica în mod eficient cunoştinţele existente la nivel regional, printr-

o dinamică accentuată a dezvoltării clusterelor regionale, este necesară mai întâi o 
evaluare a proceselor şi organizaţiilor bazate pe cunoştinţe. 
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4.4. Analiza comparativă a proceselor ce conduc la succesul sau eşecul alianţelor 
strategice 

O alianţă strategică reprezintă un acord de cooperare între două sau mai multe firme 
independente pentru a lucra împreună în vederea îndeplinirii unui obiectiv comun. Spre 
deosebire de un joint-venture, firmele dintr-o alianţă strategică nu formează o nouă 
entitate în vederea continuării realizării obiectivelor, dar colaborează, rămânând în acelaşi 
timp organizaţii distincte. 

Conceptul de "alianţă", o inovaţie recentă a politicii industriale europene, se dovedeşte 
a fi foarte utilă pentru activităţile care sunt integrate sau se află în curs de dezvoltare, ca 
rezultat al industriilor creative. Concret, aceasta este o chestiune de operare într-un mod 
mai deschis şi orizontal, în scopul de a construi o relaţie mai strânsă între inovaţie, 
finanţare şi cooperare. 

Analizând etapele în care îşi fac apariţia principalii factori care afectează stabilitatea 
unei alianţe (deci care pot conduce implicit la eşecul acesteia), am încercat să evit apariţia 
acestora prin implementarea unor metode eficiente (proiecte/acorduri strategice) care 
conduc la adaptarea organizaţiilor la schimbările de mediu şi prin introducerea unor 
activităţi performante (comunicare, creativitate, inovare, producţie şi consum sustenabile 
etc.) ce conduc implicit la acumularea şi transferul de cunoştinţe şi la utilizarea eficientă 
a acestora în procesul de dezvoltare durabilă regională în care sunt implicaţi membri 
alianţei. Efectele dezvoltării durabile regionale, însoţite de o distribuţie echitabilă a 
beneficiilor alianţei către membri acesteia, conduc implicit la crearea sentimentului de 
fericire durabilă a membrilor alianţei şi la creşterea eficienței muncii acestora. 
Coroborarea şi integrarea acestor elemente într-un tot unitar, a condus la realizarea unui 
model conceptual privind analiza proceselor ce conduc la succesul alianţelor strategice, 
reprezentat în figura 4.7. 

4.5. Analiza interdependenţei dintre conştiinţă, cunoştinţe şi tehnicile de 
modelare-simulare 

În cazul prezentei cercetări ştiinţifice, “modelul personal al lumii” (denumire generică 
atribuită de către savantul francez Henri Ey) este reprezentat de modelarea dezvoltării 
durabile a întreprinderilor mici şi mijlocii în contextul economiei bazate pe cunoştinţe şi 
al eforturilor de încetinire/atenuare a efectului de domino generat de criza economică. 

Ţinând cont de componentele elementelor specificate în titlul subcapitolului 4.5, 
putem elabora o schemă a interdependenţei dintre conştiinţă, cunoştinţe şi tehnicile de 
modelare-simulare, conform figurii 4.8. 

Pornind de la procesul de identificare a elementelor de legătură dintre cunoștințe, 
conștiință și tehnicile de modelare simulare (“experienţe”, „informaţii” şi „gândire”- 
sinonim cu „judecată”), coroborat cu definirea cunoștințelor drept o combinație de 
experiențe, valori, informații contextuale și intuiție, precum şi de la premisa că orice 
gândire logică generează cunoştinţe logice adevărate, putem defini un nou element al 
economiei bazate pe cunoștințe, și anume “cercul cunoștințelor” (Knowledge Circle), 
reprezentat în figura 4.9. 
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CONŞTIINŢĂ 
 
-Raportarea / adaptarea la 
mediul natural şi social; 
-Experienţe; 
-Forme perceptive / 
reprezentative; 
-Gândire; 
-Model personal al lumii 
exterioare; 
 
 

CUNOŞTINŢE 
 
-Abilităţi; 
-Experienţe; 
-Informaţii; 
-Intuiţie; 
-Manageri de cunoştinţe; 
-Medii de stocare; 
-Percepere / Judecată; 
-Practici / Norme 
organizaţionale; 
-Procese / Relaţii 
manageriale bazate pe 
cunoştinţe; 
 

MODELARE-SIMULARE 
 
-Artă; 
-Conţinut; 
-Formă; 
-Funcţionare; 
-Informaţii; 
-Inspiraţie; 
-Gândire logică; 
-Matematică; 
-Orientare; 
-Simplificare; 
-Ştiinţă 

Figura 4.8 Interdependenţa dintre conştiinţă, cunoştinţe şi tehnicile de modelare-simulare 

Schimbări ale 
mediului 

Adaptare Proiecte 
strategice 

Acorduri 
strategice 

Schimb 
echitabil de 
resurse 

Stabilitate 
structurală 

Interese 
convergente 

Comunicare 
eficientă 

Cunoştinţe 
Creativitate 
Inovare. 

Producţie 
sustenabilă 

Consum 
sustenabil 

Dezvoltare 
durabilă 

Schimbări ale 
mediului 

Distribuţie 
echitabilă a 
beneficiilor 

Unitatea alianţei 

Funcţionarea 
alianţei 

Distribuţia 
beneficiilor alianţei 

Succesul alianţei 

Figura 4.7 Model conceptual privind analiza proceselor ce conduc la succesul 
alianţelor strategice 

 

Fericire 
durabilă 
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Figura 4.9 Cercul cunoștințelor (Knowledge Circle) 
 
4.6. Contribuţii privind realizarea şi implementarea unei proceduri de sistem 

pentru partajarea cunoştinţelor în cadrul unui cluster eco-bio-economic 
 

Prezenta procedură de sistem, realizată și implementată în cadrul unui cluster 
ipotetic, conține următoarele capitole: Scop, Domeniu de aplicare, Definiții (definirea 
principalelor 22 de noțiuni utilizate), Prescurtări, Documente de referință, Procedura 
(ce include subcapitole precum: Generalități, Dezvoltarea de strategii specifice pentru 
încurajarea transferului de cunoştinţe, Evaluarea timpilor necesari căutării de 
informaţii şi cunoştinţe etc.), Responsabilități și Înregistrări (acesta conține un număr 
de două formulare TKF1 și TKF2, utilizate în procesul de transfer al cunoștințelor). 
 

Formular de calcul a numărului de cunoştinţe create şi partajate la nivel 
organizaţional – cod TKF1 (Transfer Knowledge Form 1) 

 
 Având în vedere necesitatea realizării unor calcule matematice, în această situaţie 
va fi utilizată o foaie de calcul tabelar Microsoft Excel. 
 Asemănător diagramelor de tip Gantt, fiecare activitate va fi defalcată în 
subactivităţi, conform tabelului 4.12: 

 
 
 

 
Informații 

 
Cunoștințe 

 
Experiențe 

 
Gândire logică 

-Experiența la locul de muncă; 
-Auto-instruirea. 

Experiența acumulată și 
manifestată 

-Întrebări; 
-Obiecții; 
-Sugestii. 

Gândirea prin 
argumentare 

Evaluare, 
acumulare și 
schimb de 
informații 

Strategii de 
maximizare a 
impactului noilor 
cunoștințe 
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Tabelul 4.12 Analiza activităţii A1 

Subactivităţi Nr 
participanţi 

Nr ore 
necesare 

Data 
proiectării 

Data 
implementării Observaţii Eficienţă 

estimată 

SA1.1 5 6 2/17/2013 6/15/2013   50% 
SA1.2 9 8 3/15/2013 8/20/2013   60% 
SA1.3 6 12 4/19/2013 10/28/2013   70% 
SA1.4 10 10 5/22/2013 11/20/2013   80% 
       
Număr participanţi 30 persoane       
Durata activităţii 36 ore       
Perioada necesară implementării: De la: 2/17/2013 Până la: 11/20/2013 
Eficienţa activităţii 65%         

 
Analiza rezultatelor activităţilor generatoare de cunoştinţe poate conduce la obţinerea 

şi partajarea de noi cunoştinţe, urmând un număr de doi paşi: 
 Primul pas constă în stabilirea unui număr minim de 5 acţiuni (A1...A5) care au 

condus la obţinerea de noi cunoştinţe într-un anumit domeniu (industrial, turistic, 
educaţional etc.); 

 Pasul doi constă în realizarea unui număr de 5 tabele, câte unul pentru fiecare 
acţiune, în cadrul cărora va fi implementată metoda After Action Review (AAR), 
dezvoltată de US Armed Forces, conform tabelului 4.13. 

 
Tabelul 4.13 Implementarea metodei AAR în cadrul activității A1 

 

Întrebare / răspuns Ce trebuia să se întâmple? De ce? Sugestii / Concluzii 

1…4   SC1.1 … SC1.4 

Întrebare / răspuns Ce s-a întâmplat de fapt? De ce? Sugestii / Concluzii 

1 … 4   SC2.1… SC2.4 

Întrebare / răspuns Care este diferenţa? De ce? Sugestii / Concluzii 

Între A1 şi A2 … 
Între A1 şi A5   SC3.1… SC3.4 

Întrebare / răspuns Ce nu a funcţionat bine? De ce? Sugestii / Concluzii 

1…4   SC4.1… SC4.4 

Întrebare / răspuns Ce ar fi putut funcţiona mai bine?  
De ce? Sugestii / Concluzii 

1…4   SC5.1… SC5.4 

Întrebare / răspuns Ce lecţii putem învăţa? Sugestii / Concluzii 

1…4   SC6.1… SC6.4 
 
Numărul de cunoştinţe create şi partajate (KCT) la un moment dat de către o organizaţie, 
poate fi calculat cu ajutorul relaţiei: 



 28 

KCT = 6 * NA * NS * NI = 6 * 4 * 24 * 30 = 17280 [cunoştinţe]       (4.8) 
Unde: 
6 = numărul de întrebări utilizate în cadrul metodei AAR; 
NA = numărul de subactivităţi analizate (în cazul de faţă 4); 
NS = numărul de sugestii / concluzii / rezultate (în cazul de faţă 24); 
NI = numărul de participanţi (în cazul de faţă 30). 

 
Formular de prelucrare şi eficientizare a rezultatelor unei idei, cu ajutorul metodei 

SMART – cod TKF2 (Transfer Knowledge Form 2) 
În vederea evaluării calităţii ideilor produse de angajaţii unei organizaţii, putem utiliza 

cele şase întrebări propuse de către metoda SMART, conform tabelului 4.14  
Tabelul 4.14 Prelucrarea ideilor cu ajutorul metodei SMART 

 
Întrebare / 

răspuns De unde vine această idee?  Sugestii / Concluzii 

1…4   SC1.1 … SC1.4 
Întrebare / 

răspuns Când a apărut?  Sugestii / Concluzii 

1…4   SC2.1 … SC2.4 
Întrebare / 

răspuns 
Care au fost condiţiile ce au condus la 

apariţia ei?  Sugestii / Concluzii 

Între A1 şi A2 … 
Între A1 şi A5   SC3.1 … SC3.4 

Întrebare / 
răspuns 

Care sunt factorii care au contribuit la 
dezvoltarea ei?  Sugestii / Concluzii 

1 … 4   SC4.1 … SC4.4 
Întrebare / 

răspuns 
Cum ar trebui valorificată în mod 

corespunzător?  Sugestii / Concluzii 

1 … 4   SC5.1… SC5.4 
Întrebare / 

răspuns 
De ce este relevantă la momentul 

actual? Sugestii / Concluzii 

1…4   SC6.1 … SC6.4 
  

Pentru a putea contoriza cunoştinţele rezultate în urma prelucrării unei idei, mai avem 
nevoie de răspunsuri la următoarele întrebări: 
 În câte domenii (ND) există posibilităţi teoretice/practice de implementare a 

rezultatelor ideii respective? 
 Câte idei noi (NI) au fost generate în urma evaluării ideii iniţiale? 
 Câte întrebări noi (NQ - la care se vor căuta răspunsuri şi care vor genera noi 

cunoştinţe) au apărut în urma prelucrării ideii iniţiale? 
 Care este rating-ul de aplicabilitate (RA - explicitat în tabelul 4.15) a rezultatelor 

ideii în funcţie de dispersia geografică a utilizatorilor/beneficiarilor?  
 

Tabelul 4.15 Rating-ul de aplicabilitate a rezultatelor unei idei 
Nivelul de dispersie geografică Rating Aplicabilitate 
Local 1 Restrânsă 
Regional 2 Extinsă 
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Nivelul de dispersie geografică Rating Aplicabilitate 
Naţional 3 Largă 
Internaţional 4 Foarte largă 

 
 În această situaţie, numărul de cunoştinţe acumulate şi partajate în urma 
prelucrării unei idei (KI), poate fi calculat cu ajutorul formulei 4.9. 
 

KI = RA/6 * (NS + ND + NI + NQ)        (4.9) 
Unde: 
RA = Rating-ul de aplicabilitate; 
6 =    Numărul de întrebări utilizate de către metoda SMART; 
NS =  Numărul de sugestii generate de răspunsurile la întrebările metodei SMART; 
ND =  Numărul domeniilor care beneficiază de implementarea ideii; 
NI =  Numărul noilor idei generate;  
NQ = Numărul noilor întrebări generate. 

Principalele contribuții aduse în cadrul capitolului 4, constau în: 

a) Implementarea unei metodologii de calcul a cunoștințelor, pe baza unei formule 
existente, după cum urmează: 

 Introducerea formulei 4.1, stabilită de către Russ, M. Jones, J. și Fineman, R.; 
 Identificarea sistemelor existente la nivelul întreprinderii ce face obiectul analizei; 
 Identificarea proceselor generatoare de cunoștințe; 
 Stabilirea unui număr de două ipoteze simplificatoare, privind numărul minim de 

sisteme aflate în dotarea unei persoane fizice (3 sisteme) și respectiv juridice (7 
sisteme); 

Notă: Principalele efecte ale crizei economice pot fi explicate prin intermediul 
rezultatelor obținute cu ajutorul metodologiei prezentate. 

b) Evaluarea impactului cunoștințelor la nivel organizațional pe baza unei formule noi, ce 
permite determinarea eficienței cunoștințelor, formulă ce include un număr de patru 
coeficienți: de multiplicare, de atac, de asociere și respectiv de strălucire; 

c) Introducerea indicatorului de performanță al activelor intangibile (IPI), bazat pe un 
număr de doi coeficienți de rafinare (internă și respectiv externă CRI / CRE) a activelor 
necorporale; 

d) Corelarea procesului de partajare a cunoștințelor cu etapele necesare implementării 
unei proceduri de sistem în cadrul unei alianțe strategice de tip cluster (stabilirea 
domeniului de aplicare, definirea termenilor utilizați, prescurtări uzuale, documente 
oficiale la care se face referire etc.); 

e) Stabilirea contextului în care se desfășoară procesul de partajare a cunoștințelor 
(generalități); 
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f) Stabilirea responsabilităților entităților implicate în procesul de partajare a 
cunoștințelor (centrul de transfer al cunoștințelor de succes, centrul de excelență în 
antreprenoriat, centrul pilot de cooperare și dezvoltare în domeniul eco-bio-economiei 
etc.); 

g) Dezvoltarea unei cooperări centrată pe dialog și respect, după modelul Peer Assist 
(Service-Learning, Dialog orientat spre criză etc.); 

h) Organizarea târgurilor de cunoștințe și realizarea unei publicații de specialitate; 

i) Realizarea unui formular de calcul a numărului de cunoștințe create și partajate (KCT) 
la nivel organizațional (Transfer Knowledge Form 1), bazat pe o combinație inovativă 
între diagramele de tip Gantt și metoda After Action Review (AAR); 

j) Realizarea unui formular de prelucrare și eficientizare a rezultatelor unei idei (Transfer 
Knowledge Form 2), cu ajutorul metodei SMART. Acesta a condus la stabilirea rating-
ului de aplicabilitate a rezultatelor unei idei în funcție de nivelul de dispersie geografică 
(local, regional, național, internațional) și la implementarea unei formule de calcul a 
numărului de cunoștințe acumulate și partajate în urma prelucrării unei idei (KI). 

Principalele concluzii teoretice și metodologice rezultate din capitolul 4, constau în: 

 Identificarea competențelor membrilor unei organizații, precum și a tehnologiilor 
existente în firmele acestora (membre ale rețelei) permite stabilirea exactă a 
domeniilor de aplicabilitate și a etapizării stadiilor de dezvoltare din punct de 
vedere al priorităților și al termenelor; 

 Prietenia colegilor asigură o utilizare eficientă a principiului managerial al 
contraserviciului, în vederea îndeplinirii scopurilor organizației; 

 Existența unei rețele funcționale (formale sau informale) permite utilizarea 
barterului business-to-business între entitățile rețelei. Barterul s-a dovedit eficient 
în numeroase țări, fiind prezentat de către faimosul economist Adam Smith în 
lucrarea sa “O cercetare asupra naturii și cauzelor bogăției națiunilor”; 

 Identificarea activelor intangibile a condus implicit la identificarea unor domenii 
de strictă actualitate, cum ar fi neuromarketing-ul și managementul dezvoltării 
durabile, domenii ce vor beneficia de o atenție deosebită din partea angajaților 
IMM-urilor; 

 Un rol important în procesul de sprijinire a alianțelor strategice îl au autoritățile 
guvernamentale și locale; 

 Alianțele reprezintă în fapt o relație mai strânsă între inovație, finanțare și 
cooperare; 

 Existența unei alianțe poate da naștere unui nou sistem de relații; 
 Stabilitatea și capacitatea de adaptare a unei alianțe sunt influențate în principal de 

caracteristicile pieței pe care aceasta evoluează și de schimbările survenite în 
mediul extern; 

 Principalele defecte ale unei alianțe constau în strategia, structura și cultura 
fiecărui membru al alianței; 
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 Factorii care afectează stabilitatea unei alianțe nu apar simultan, ci acționează în 
etape/momente diferite; 

 Ciclul de viață al unei alianțe conține următoarele etape: înființare, dezvoltare, 
obținere de rezultate și dizolvare; 

 Succesul unei alianțe poate fi asigurat prin implementarea unor metode eficiente 
(comunicare, creativitate, inovare, producție și consum sustenabile etc.) însoțite 
de o distribuție echitabilă a beneficiilor și o dezvoltare durabilă regională; 

 Conștiința reprezintă o reflectare a realității trăite de către un individ/grup; 
 Cunoștințele rezultă din procesul de utilizare a informațiilor într-un cadru 

organizat; 
 Organizațiile bazate pe cunoștințe utilizează competențele, cunoștințele și 

creativitatea managerilor de cunoștințe; 
 Managementul și organizațiile bazate pe cunoștințe valorifică la cote înalte 

valoarea cunoștințelor; 
 Realizarea unui model presupune însumarea următoarelor elemente: inspirație + 

orientare + exemplificare + informare și documentare; 
 Elementele de legătură dintre cunoștințe, conștiință și tehnicile de modelare-

simulare sunt experiența, informațiile și gândirea; 
 Cercul cunoștințelor (Knowledge Circle) exemplifică următoarele categorii de 

procese: 
o Evaluarea, acumularea și schimbul de informații; 
o Transformarea informațiilor în cunoștințe; 
o Implementarea strategiilor de maximizare a impactului noilor cunoștințe; 
o Utilizarea cunoștințelor în procesul muncii, în vederea îndeplinirii sarcinilor 

organizației, conduce la acumularea de experiență, unul dintre criteriile pe 
baza cărora managerii apreciază angajații fiind experiența acumulată și 
manifestată; 

o În momentul apariției unei probleme noi, cu un înalt grad de complexitate, 
chiar dacă un individ deține o experiență semnificativă în domeniu 
(meserie), el începe să-și pună întrebări, să aibă diverse obiecții la sugestiile 
altora și să ofere la rândul său sugestii, pe baza propriei expertize, vechimi 
etc.; 

o Cunoștințele noi, coroborate cu experiența dobândită, conduc la prezentarea 
de către individ a unor argumente solide, serioase, ce pot adăuga plus valoare 
produselor organizației sau pot conduce la economii semnificative de materii 
prime, energie, timp etc. 

 
CAPITOLUL 5. MODEL TEORETIC  ŞI APLICATIV DE DEZVOLTARE 
DURABILĂ A ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII PRIN INTERMEDIUL 
CLUSTERELOR REGIONALE  ECO-BIO-ECONOMICE DE TIP “FIVE FOR 
ALL” 

5.1. Contribuţii privind definirea şi implementarea bio-comunităţilor creative 



 32 

Un prim pas în crearea unei reţele sau asocieri strategice eficiente şi durabile îl 
constituie existenţa unei comunităţi regionale interesate de trecutul, prezentul şi viitorul 
societăţii. 

O "Bio-comunitate creativă" ar trebui să fie definită drept o micro-comunitate cu 
caracter interdisciplinar, beneficiind de o înaltă conştiinţă ecologică, aparţinând unei 
regiuni geografice restrânse (grup de localităţi, judeţ), ce au anumite interese comune în 
domenii precum eco-bio-economia şi utilizarea surselor alternative de energie, ai cărei 
membri, organizaţii şi instituţii lucrează în echipă, în vederea utilizării cu randament 
maxim a bio-tehnologiilor, eco-managementului şi a partajării cunoştinţelor dobândite, 
pentru a transforma calitatea vieţii lor şi a generaţiilor viitoare, într-un mod semnificativ. 
Pentru implementarea acestor deziderate, cel mai important element este constituirea 
unor reţele eficiente de bio-comunităţi creative. 
Dintre caracteristicile necesare implemetării unei bio-comunităţi creative, în număr de 11, 
putem aminti: 
 Bio-comunitatea creativă trebuie să combine capacitatea de înţelegere a noilor 

mecanisme bio-economice cu competenţe de nivel mediu în ceea ce priveşte 
utilizarea TIC, pentru a putea realiza o partajare eficientă a cunoştinţelor; 

 Noua comunitate trebuie să dezvolte parteneriate şi asocieri strategice cu toate 
entităţile interesate; 

 Comunitatea trebuie să creeze noi mecanisme de luare a deciziei prin intermediul 
unor alianţe strategice regionale (IMM-uri, ONG-uri, universităţi, clustere etc); 

 Determinarea mărimii şi a limitelor geografice ale comunităţii/definirea şi evaluarea 
necesităţilor bio-comunităţii regionale; 

Prototipul unei bio-comunităţi creative are la bază o agregare de 14 componente eco-bio-
logistice, dintre care putem stipula: 
 Reţea minimală de infrastructură rutieră şi feroviară; 
 Posibilităţi de cooperare la nivel regional, naţional sau internaţional; 
 Dezvoltare medie a TIC şi necesitatea existenţei unor competenţe medii a membrilor 

comunităţii în acest domeniu; 
 Condiţii favorabile din punct de vedere al caracteristicilor mediului înconjurător: 

agricultură biologică şi permacultură; 
 Nivelul de şcolarizare/cultură al membrilor comunităţii; 

Principalele beneficii ale implemetării unei bio-comunităţii la nivel regional sunt: 
 Acumularea-partajarea cunoştinţelor şi experienţelor în eco-bio-economie vor 

conduce la realizarea de economii financiare şi la adoptarea unor decizii ce vor 
conduce atât la dezvoltare durabilă cât şi la reducerea încălzirii globale; 

 Crearea unor relaţii profesionale durabile între sistemul educaţional şi organizaţiile de 
pe piaţa forţei de muncă; 

 Implementarea rapidă a rezultatelor cercetărilor în domenii precum industrie şi 
agroturism; 

 Creşterea numărului de locuri de muncă, în special în zonele rurale şi mici-urbane. 
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5.2. Contribuţii privind definirea şi implementarea unui nou model de cluster, 
“Five for all” 

Evoluţia clusterelor, în contextul dezvoltării durabile şi al necesităţii adaptării la 
schimbare (conform figurii 5.4.), a condus la necesitatea implementării unui nou model 
de cluster, ”Five for all”, ce nu mai poate fi de tip „Four clover” – „Trifoi cu patru foi”, el 
având nevoie de un element suplimentar (elementul numărul 5), în fapt o reţea regională 
de dezvoltare durabilă creativă, având la bază conceptul american “Smart community”, 
constituită din cinci categorii de manageri aparţinând organizaţiilor clusterului şi 
respectiv stakeholderilor, reţea cu un rol hotărâtor în procesele decizionale la nivel 
regional, denumită în continuare “Smart network”: 

 Knowledge Manager; 
 Senior Sustainable Development Manager (Standardul aferent ocupației „Manager 

dezvoltare durabilă” l-am realizat și publicat pe parcursul școlii doctorale); 
 Migration Manager; 
 Facilities Manager; 
 Transverse Manager. 

O selecție a principalelor atribuții ale noii echipe manageriale sunt prezentate în cadrul 
tabelului 5.2. 

Tabelul 5.2. Principalele atribuții ale echipei manageriale “Smart Network” 
Nr 
crt 

Denumirea funcției 
de conducere 

Atribuții 

Implementarea managementului bazat pe cunoştinţe de 
către echipele de dezvoltare durabilă 
Asigurarea desfăşurării proceselor preconizate de către 
managementul bazat pe cunoştinţe la locul şi momentul 
potrivit 

1 Knowledge Manager 

Asigurarea obţinerii, valorificării şi partajării cunoştinţelor 
în cadrul echipelor de dezvoltare durabilă 
Colectarea de informaţii din piaţă şi formularea de 
iniţiative strategice pentru a servi nevoile membrilor 
clusterului 
Promovarea dezvoltării durabile la nivel regional, naţional 
şi internaţional, prin intermediul alianţelor şi reţelelor 
strategice 

2 Senior Sustainable 
Development 
Manager 

Asigurarea accesului la noi pieţe prin internaţionalizarea 
activităţilor IMM-urilor aparţinând clusterului 
Asigurarea migraţiei/tranziţiei eficiente şi eficace a 
activităţilor într-un mediu controlat (de exemplu un 
cluster), prin intermediul unor relaţii continue, pro-active, 
cu clienţii, până în momentul migrării activităţilor, precum 
şi în perioada de stabilizare a acestora.  

3 Migration Manager 

În mod indirect, acesta răspunde de realizarea şi 



 34 

Nr 
crt 

Denumirea funcției 
de conducere 

Atribuții 

întreţinerea relaţiilor cu managerii de cunoştinţe care 
urmăresc partajarea informaţiilor şi a cunoştinţelor. 
Implementarea managementului facilităţilor (utilităţilor) în 
vederea asigurării unui mediu compatibil, sigur, 
confortabil şi eficient pentru entităţile de afaceri existente. 

4 Facilities Manager 

Asigurarea legăturii dintre constructori şi 
proprietari/chiriaşi, în vederea utilizării eficiente a 
clădirilor, din punct de vedere al funcţionalităţii şi 
întreţinerii. 
Identificarea problemelor, a mecanismelor de coordonare 
şi a provocărilor actuale legate de transversalitate 
Coroborarea elementelor specifice managementului 
transversal (proiecte, procese, reţele etc.) 

5 Transverse Manager 

Formarea indivizilor şi echipelor în spiritul respectului 
intelectual faţă de sursa legitimităţii. Legitimitatea este 
convingerea că ordinea dată este întemeiată, iar autoritatea 
rezultată apare ca o putere bazată pe prestigiu şi respect.  

 

Pornind de la încercarea de unire a conceptelor de eco-economie şi bio-economie în 
cadrul unui nou concept integrat, “Eco-Bio-Economie”, aparţinând Prof. DHC Dr. 
Alexandru T. Bogdan, membru corespondent al Academiei Române, am încercat să creez 
un nou model de dezvoltare durabilă a IMM-urilor româneşti, prin intermediul unui 
cluster regional eco-bio-economic construit pe baza modelului ”Five for all” (prezentat 
schematic în figura 5.5), model ce îmbină caracteristicile a trei categorii de clustere: bio-
cluster, cluster regional inovativ şi cluster pentru cercetare în educaţie, dezvoltare 
durabilă și incluziune socială. 

”Triple helix” 

”Four clover” 

Dezvoltare durabilă 

Management 
transversal 

MultiBarter 
Business To 

Business 

”Five for all” 

Figura 5.4 Evoluţia clusterelor, în contextul dezvoltării durabile, către modelul 
„Five for all” 

Management bazat 
pe cunoştinţe 
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Un bio-cluster reprezintă un grup concentrat – din punct de vedere geografic - de 
companii, organizaţii de formare profesională continuă şi ONG-uri, ce au la bază 
partajarea aplicaţiilor şi experienţelor din domeniul bio-tehnologiilor, precum şi a 
informaţiilor privind resursele locale specifice existente, prin utilizarea tehnologiilor 
asociate stabilirii de legături, alianţe şi a diverselor metode de cooperare, prin intermediul 
unor proiecte complementare. 

Un cluster regional inovativ are ca scop stimularea activităţilor de inovare prin 
promovarea interacţiunilor susţinute între membrii săi (sprijinirea implicării companiilor 
în activităţi colaborative de cercetare-dezvoltare-inovare, schimb de facilităţi şi know-
how) şi sprijinirea contribuţiei efective la cercetare, dezvoltare, inovare, transfer 
tehnologic, networking şi diseminarea de informaţii între membrii clusterului. 

 

Figura 5.5 Cluster eco-bio-economic bazat pe modelul “Five for all” 
 
Un cluster pentru cercetare în educaţie, dezvoltare durabilă şi incluziune 

socială are la bază interacţiunea sustenabilă, în cadrul unei alianţe strategice, dintre 
organizaţiile din domeniul educaţiei pentru dezvoltare durabilă, autorităţile locale şi 
regionale şi politicile de incluziune socială. 
Dintre obiectivele unui cluster pentru cercetare în educaţie, dezvoltare durabilă şi 
incluziune socială, putem aminti: 
 
 Incluziunea socială, demografia şi ocuparea forţei de muncă; 
 Cercetarea ştiinţifică, educaţia pentru dezvoltare durabilă şi dezvoltarea tehnologică; 
 Dezvoltarea resurselor umane în sprijinul unei ocupări durabile; 
 Dezvoltarea societăţii bazate pe cunoştinţe; 
 Dezvoltarea durabilă prin intermediul obiectivelor economice, sociale şi de mediu; 
 Dezvoltarea şi promovarea comerţului social (“Pieţele înseamnă conversaţie”- 

concept promovat de “Amazon” şi “Ebay”), un derivat al comerţului electronic ce 

Grupuri de firme; 
Reţele de IMM-uri. 

Universităţi şi institute de 
cercetare (poli de excelenţă) 

Autorităţi publice locale, 
regionale 

Catalizatori 
-consultanţă; 
-transfer 
tehnologic; 
-formare 
profesională; 

Reţea managerială de 
dezvoltare durabilă 

creativă – Smart network 
 
-Knowledge Manager; 
-Senior Sustainable 
Development Manager; 
-Migration Manager; 
-Facilities Manager; 
-Transversal Manager. 

Clusterul  
“Five for all” 
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implică utilizarea formelor de “Social Media” şi a conţinutului online în scopul 
susţinerii interacţiunii sociale şi a contribuţiei utilizatorilor. Acest demers trebuie să 
susţină cumpărarea şi vânzarea de produse/servicii în mediul social. Meritul acestui 
nou joc de marketing constă în arta conversaţiei şi puterea de convingere a clientului 
prin intermediul mesajului transmis. Principalul jucător pe piaţa comerţului social 
este site-ul de socializare “Facebook.com” cu peste 600 de milioane de utilizatori la 
nivel global, reprezentând 10% din populaţia planetei, trendul ascendent al acestuia 
menţinându-se în continuare. 

 
Pilonii comerţului social, în număr de şase, permit stabilirea unor noi tendinţe în 

economia bazată pe cunoştinţe (conform figurii 5.6.), inclusiv în cadrul noilor alianţe 
strategice de tip cluster. 

 
Figura 5.6 Importanţa comerţului social în clusterele aparţinând economiei bazate pe cunoştinţe 

 
5.3. Contribuţii privind implementarea industriilor creative în clusterul de tip ”Five 
for all” 

Industriile creative sunt acele industrii care îşi au originea în creativitatea, talentul şi 
măiestria indivizilor şi care au potenţialul creării de locuri de muncă şi de a genera 
prosperitate prin producerea şi exploatarea creativităţii, muncii intelectuale şi a ideilor, 
adică a proprietăţii intelectuale. Ele includ unsprezece mari domenii economice, dintre 
care putem aminti: advertising, arhitectură, design, meșteșuguri, publishing etc. 

Aplicaţie: Reţeaua managerială de dezvoltare durabilă creativă, Smart Network (S.N.) 
implementează la nivelul clusterului o echipă specializată în “mixul” dintre creativitate şi 
proprietatea intelectuală, denumită în continuare C.I.P.T. (Creativity and Intelectual 

Economia 
digitală 

 
-Site-urile 
IMM-urilor 
aparţinând unui 
cluster; 
-Site-ul unui 
cluster; 
-Bloguri. 

Componentele comerţului social 
 
-Comunitatea cumpărătorilor; 
-Comunitatea cumpărătorilor în 
grup; 
-Partajarea informaţiilor despre 
achiziţii; 
-Procurarea produselor; 
-Sfaturi sociale; 
-Co-shopping 
 

Economia bazată pe 
cunoştinţe 

 
-Dezvoltare personală; 
-Organizaţii care învaţă; 
-Manageri de cunoştinţe; 
-Partajarea cunoştinţelor. 

P I L O N I I   C O M E R Ţ U L U I   S O C I A L 

Vizibilitate 

Reputaţie Proximitate Contextualizare Recomandare 

Grija faţă de 
client 
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Property Team). Modalitatea de lucru este concepută în cadrul unei proceduri ce conţine 
un număr de opt paşi: 
 Pasul 1: C.I.P.T. identifică noi discipline şi programe de formare profesională 

continuă (FPC) ce trebuiesc implementate în licee, universităţi sau organizaţii ce au 
ca principal obiect de activitate  “Alte forme de învăţământ n.c.a.”- cod CAEN 8559; 

 Pasul 2: C.I.P.T. procedează la implementarea unui sistem de informare şi 
documentare (S.I.D.) bazat pe voluntariat, format din elevi şi studenţi; 

 Pasul 3: S.I.D. colectează date şi informaţii utilizând cuvinte cheie şi expresii 
stabilite de către C.I.P.T. Principalele elemente vizate sunt jurnalele ştiinţifice, 
proceeding-urile conferinţelor, site-urile guvernamentale şi ale firmelor de 
consultanţă/longlife learning; 

 Pasul 4: S.I.D. partajează arhivele sale cu alţi indivizi şi/sau reţele (conexiunile SID 
cu mediul extern), obţinând la rândul lor, alte date, informaţii sau cunoştinţe;  

 Pasul 5: C.I.P.T. împreună cu S.N. analizează şi sortează arhivele realizate de către 
S.I.D.; 

 Pasul 6: C.I.P.T. împreună cu S.N. şi conducerile unităţilor de învăţământ universitar 
şi preuniversitar din zona de interes a clusterului, stabilesc priorităţile şi direcţiile de 
acţiune care vor beneficia de aportul noilor cunoştinţe acumulate; 

 Pasul 7: C.I.P.T. împreună cu S.N. identifică sponsorii ce vor susţine realizarea şi 
implementarea noilor discipline şi/sau programe de formare profesională, precum şi 
modalităţile de barter/multibarter ce urmează a fi utilizate în vederea satisfacerii 
trebuinţelor şi necesităţilor participanţilor, în vederea asigurării unei “fericiri 
durabile” a acestora; 

 Pasul 8: C.I.P.T. împreună cu S.N. şi alte entităţi interesate formează echipe virtuale 
care vor fabrica manualele şi materialele auxiliare necesare implementării noilor 
discipline în cadrul curriculei educaţionale, în concordanţă cu cerinţele din ce în ce 
mai “sofisticate” ale pieţei muncii. 

 
5.5. Contribuţii privind utilizarea limbajului UML în procesul de identificare şi 
valorificare a  activelor unui cluster 

Unified Modeling Language (UML) este un limbaj unificat de modelare, rezultatul 
unui proces de introducere a standardizării în analiza şi proiectarea orientate obiect. El a 
reprezentat punctul de pornire în dezvoltarea limbajelor grafice. 

În cadrul prezentei teze de doctorat am utilizat un număr de 12 diagrame UML în 
analiza activităților IMM-urilor aparținând unui cluster, dintre care voi aminti câteva, mai 
importante: 

 Diagrama cazurilor referitoare la atitudinea faţă de mediu; 
 Diagrama de cazuri pentru managementul relaţiilor cu clienţii; 
 Diagrama cazurilor referitoare la satisfacţia angajaţilor;  
 Diagrama cazurilor referitoare la stilul managerial; 
 Diagrama cazurilor referitoare la interesul faţă de angajaţi, rezultate şi randament; 
 Diagrama cazurilor referitoare la capitalul uman; 
 Diagrama de activităţi pentru implementarea unui cluster regional inovativ;  
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 Diagrama de clase referitoare la aspecte manageriale intangibile. 
 
Diagrama de clase pentru aspectele  manageriale intangibile ale unui cluster regional 
inovativ este prezentată în figura 5.22. 

 
Figura 5.22 Diagrama de clase referitoare la aspecte manageriale intangibile 

 
Principalele contribuții aduse în cadrul capitolului 5, sunt următoarele: 

 
 Implementarea unor bio-comunități creative, ca primă etapă în crearea 

unor alianțe strategice regionale durabile; 
 Agregarea componentelor eco-bio-logistice necesare implementării bio-

comunităților creative; 
 Analiza beneficiilor rezultate în urma implementării bio-comunităților 

creative; 
 Definirea și implementarea unui nou model de cluster “Five for All” 

(superior modelelor anterioare de tip „Triple helix” și „Four clover”); 
 Definirea și implementarea unui cluster eco-bio-economic (pornind de la 

conceptul de eco-bio-economie), utiliz\nd modelul “Five for All”;  
 Implementarea unei echipe manageriale specializate, care se va ocupa de 

coordonarea viitorului cluster, formată dintr-un număr de 5 manageri: 
Knowledge Manager, Sustainable Development Manager, Migration 
Manager, Facilities Manager și Transverse Manager; 

 Stabilirea principalelor caracteristici ale noului cluster eco-bio-economic, 
bazate pe fuzionarea caracteristicilor unui număr de trei tipuri de clustere: 
bio-cluster, cluster pentru cercetare în educație, dezvoltare durabilă și 
incluziune socială și respectiv cluster regional inovativ; 

 Implementarea industriilor creative la nivelul clusterului de tip “Five for 
All” prin intermediul unei proceduri realizată prin intermediul a două 
echipe specializate: rețeaua managerială de dezvoltare durabilă Smart 
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Network - SN și CIPT (Creativity and Intellectual Property Team). Unul 
dintre principalele scopuri urmărite va consta îni valorificarea eficientă a 
publicațiilor științifice pe diverse teme de interes; 

 Realizarea unui model ipotetic pentru noul cluster eco-bio-economic de tip 
“Five for All”, la nivelul județului Dâmbovița, aparținând regiunii de 
dezvoltare Sud - Muntenia. 

 
Capitolul 6. Cercetări teoretice şi aplicative privind îmbunătățirea managementului 
dezvoltării durabile a IMM-urilor prin intermediul tehnicilor de modelare şi 
simulare 
 

Metodologia creării noului tip de cluster eco-bio-economic (utilizând modelul „Five 
for All”), este bazată pe un algoritm în 10 pași: 

 
1. Identificarea principalelor sisteme de muncă la nivel regional; 
2. Identificarea principalelor sisteme de muncă bazate pe producția 

industrială/agricolă; 
3. Identificarea IMM-urilor cu activități de producție industrială/agricolă; 
4. Identificarea IMM-urilor ce reprezintă industria/industriile relevantă(e) pentru 

regiunea analizată; 
5. Identificarea principalelor concentrări sectoriale (parcuri industriale, complexe 

integrate de afaceri, incubatoare de afaceri etc.); 
6. Identificarea IMM-urilor care activează în domeniul prestărilor de servicii; 
7. Identificarea gospodăriilor țărănești cu statut de IMM; 
8. Identificarea gospodăriilor țărănești cu statut de AF (Asociație Familială); 
9. Identificarea meșterilor populari și a principalelor activități meșteșugărești 

practicate la nivel regional; 
10. Identificarea și clasificarea sistemelor de muncă (Forța de muncă + Sarcina de 

muncă + Mijloacele de producție + Mediul de muncă) ce pot fi integrate într-un 
sistem regional eco-bio-economic pe termen scurt/mediu/lung. 

 
Legătura dintre avantajele competitive ale clusterelor eco-bio-economice și procesul 
de dezvoltare durabilă poate fi reprezentată conform figurii 6.1. 
 
Avantajele competitive, aflate în strânsă legătură cu performanța organizațională, sunt 

generate prin intermediul factorilor de competitivitate și pot fi contrabalansate de 
avantajele necompetitive (datorate unor politici / reglementări eronate), prezentarea 
schematică a acestora fiind cea corespunzătoare figurii 6.2. 

 
Avantajele competitive ale alianțelor strategice de tip cluster eco-bio-economic, vor 

putea fi valorificate la un nivel superior, beneficiind de rezultatele obținute în urma 
simulării diverselor activități desfășurate de către organizațiile aparținând clusterului. 
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Figura 6.1. Legătura dintre avantajele competitive ale clusterelor eco-bio-economice și procesul de 
dezvoltare durabilă 

 
Obiectivul primordial al simulării proceselor este reprezentat de trecerea de la starea 

curentă („as is”) la cea dorită („to be”) şi se realizează prin: 
 Verificarea noilor studii, proiecte, programe şi sisteme, înainte de alocarea şi 

consumul resurselor; 
 Determinarea unor relaţii noi de tip cauză şi efect; 
 Comprimarea sau extinderea timpului; 
 Determinarea celor mai importante variabile pentru realizarea scopului şi 

modul lor de intercorelare; 
 Identificarea blocajelor din fluxurile de materiale, de informaţii şi de producţie. 
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Figura 6.2. Factori de competitivitate 

 
Cu ajutorul programului informatic “Arena” am simulat procesele desfășurate în 

cadrul a 5 probleme. În vederea obținerii unui număr concludent de rezultate (output-uri), 
am efectuat un număr de 29 simulări, referitoare la: 

 Agregarea componentelor eco-bio-logistice aparținând clusterului; 
 Producția și consumul de biogaz în mediul rural; 
 Procesul tehnologic de fabricare a cărămizilor ceramice Porotherm; 
 Producția și restaurarea produselor artizanale și de uz gospodăresc; 
 Dezvoltarea profesională continuă a angajaților organizațiilor aparținând 

clusterului. 

Schema referitoare la agregarea componentelor eco-bio-logistice aparținând 
clusterului (problema 1), este prezentată în figura 6.3. 

În urma celor 8 simulări realizate în cadrul primei probleme (conform tabelului 6.5), 
au fost obținute următoarele categorii de rezultate: 
 Timpul mediu/maxim de așteptare la operațiile de balotare și triere; 
 Gradul de ocupare al fiecărui punct de lucru; 
 Numărul de entități care au tranzitat fiecare punct de lucru; 
 Numărul mediu al entităților ieșite din sistem; 
 Identificarea numărului de situații optime în cadrul fiecărei operații din procesul 

tehnologic. 
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Tabelul 6.5 Valorile medii  ale rezultatelor simulării (selecție) 
Denumire 
rezultat S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 Valori 

medii 
Valori 

minime 
Valori 

maxime 

Timpul 
mediu de 
aşteptare la 
balotare 
[ore] 

0,65 0,06 0 0,44 0,44 0,44 0,13 0,14 0,2875 0 0,65 

Timpul 
maxim de 
aşteptare la 
balotare 
[ore] 

6 0,2 0 0,91 0,91 0,91 1,06 1,01 1,375 0 6 

Gradul de 
ocupare la 
balotare [%] 31 18 4 37 37 37 39 42 30,625 4 42 

Nr mediu 
entităţi ieşite 
din sistem 
[baloţi tip2] 95 386 130 386 260 386 576 638 357,125 95 638 

Număr 
situații 
optime 

3 4 0 5 4 4 2 1  

 
Principalele contribuții și avantaje legate de simularea agregării componentelor eco-bio-
logistice aparținând clusterului, sunt următoarele: 
 Posibilitatea implementării și eficientizării procesului de colectare a biomasei 

vegetale la nivel regional; 
 Eficientizarea activităților de transport marfă/persoane la nivel regional; 
 Posibilitatea implementării și eficientizării activităților de distribuție și colectare a 

diverselor categorii de produse/deșeuri (inclusiv dezvoltarea muncii la domiciliu), 
la nivel regional. 

6.4.1 Identificarea componentelor  tradițiilor regionale (TR) și a modalităților de 
calcul ale acestora 

Formula de calcul a tradițiilor regionale (TR) este dată de relația: 

TR = Valori Educaţionale (VE) + Valori culturale (VC) + Valori tehnice (VT) + 
Experienţa comunitară (EC)                                                                                          (6.1) 
 
Unitatea de măsură a tradiţiilor regionale va fi denumită „Valori Tradiţionale”, abreviată 
[VT], unde: 
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VE = Numărul cadrelor didactice (exclusiv inginerii şi maiştrii) + Numărul unităţilor de 
învăţământ (exclusiv cele cu profil tehnic / tehnologic) + Numărul furnizorilor de formare 
profesională continuă; 

 

 
Figura 6.3 Modelarea colectării, trierii, balotării şi transportului biomasei vegetale 

 
VC = Numărul instituţiilor de cultură (teatre, muzee – exclusiv muzeele cu profil tehnic, 
operă, cinematografe, biblioteci, filarmonică, cetăţi, castele, mânăstiri, moschei, geamii 
etc.) + Numărul produselor tradiţionale specifice regiunii (omologate sau nu) + Numărul 
sărbătorilor / obiceiurilor specifice zonei / regiunii + Numărul imobilelor de patrimoniu 
(incluse sau propuse) + Numărul monumentelor care celebrează anumite personalităţi / 
evenimente istorice + Numărul meşterilor populari + Numărul artiştilor plastici (membri 
ai Uniunii Artiştilor Plastici) + Numărul componentelor portului tradiţional specific zonei 
/ regiunii (denotă hărnicia şi dorinţa de frumos, respectiv de a fi diferit faţă de alţii) + 
Numărul formaţiilor de muzică populară / lăutărească înregistrate pe plan local / regional; 
 
VT = Coeficientul de zonare a localităţii (PZ) * [VTU (Valori tehnice urbane) + VTR 
(Valori tehnice rurale)]. Pe scurt,  

VT = PZ * (VTU + VTR)                         (6.2) 
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Unde: 
VTU = Numărul de organizaţii care au ca obiect de activitate “Producţia” + Numărul de 
muzee cu profil tehnic + Numărul cadrelor tehnice din sistemul educaţional (ingineri şi 
maiştrii) + Numărul unităţilor de învăţământ cu profil tehnic / tehnologic (Liceu 
Tehnologic, Colegiu Tehnic, Universitate Politehnică / Tehnică etc.); 
VTR = Numărul persoanelor fizice / juridice care au ca obiect de activitate “Producţia” 
(moara, meşteri populari etc.) + Numărul de pensiuni agroturistice (deoarece acestea 
păstrează / perpetuează reţete şi obiceiuri locale / regionale); 
PZ = coeficientul de zonare a localităţii (stabilit de către “Asociația Evaluatorilor din 
România”). 
EC =  Numărul programelor care contribuie la implicarea / ajutorarea membrilor 
comunităţii şi, implicit, la dezvoltarea durabilă regională, denumite în continuare NPD + 
Numărul programelor de artă comunitară (o artă de training teritorial, ce formează 
conştiinţa comunitară şi sensibilizează receptarea civică), denumite în continuare NPA.  
Deci: 

EC = NPD + NPA                     (6.3) 
 

Capitolul 7. CONCLUZII FINALE ŞI CONTRIBUŢII ORIGINALE 
 
7.1 Concluzii generale 
 

Dezvoltarea durabilă a întreprinderilor mici și mijlocii are loc în contextul 
globalizării, fenomen început prin intermediul celui mai important fenomen managerial al 
anilor 80, și anume “fuziunea” și continuat după anii 90, prin înlocuirea economiei 
capitaliste cu noua „economie bazată pe cunoștințe”.  

1. În urma analizei stadiului actual privind dezvoltarea durabilă a IMM-
urilor, s-au definit elemente/fenomene, cum ar fi: 

 dimensiunile și cauzele globalizării; 
 arhitectura și trăsăturile unei întreprinderi; 
 expansiunea IMM-urilor (și metode utilizate) în contextul apariției și 

dezvoltării conceptului de dezvoltare durabilă, cu accent pe calitatea vieții 
și interdependența dintre sustenabilitatea economică și cea socială. 

Principalele fenomene negative constatate, au fost următoarele: 
 indicatorul macroeconomic PIB a creat o imagine falsă asupra 

capacităților / nivelului de dezvoltare existent la nivelul unei țări; 
 o cauză importantă a reducerii numărului de IMM-uri (în special în 

România) a fost gradul ridicat de îndatorare al populației; 
 procentul angajatorilor de tip self-employment nu reflectă realitatea 

(dorința de a fi independent), ci este rezultatul unei impuneri în 
contextul crizei economice mondiale. 

Principala soluție în vederea expansiunii IMM-urilor (și implicit a clasei de 
mijloc) constă în includerea acestora în cadrul unor alianțe strategice regionale 
bazate pe partajarea cunoștințelor, dezvoltarea acțiunilor de voluntariat / practică 
pentru elevi și studenți și a practicii de barter business-to-business. 
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2. În urma cercetărilor privind procesele implicate în achiziția, transferul și 
integrarea cunoștințelor în organizațiile de tip IMM, au fost analizate elemente 
precum: 

 fazele necesare creării cunoștințelor organizaționale; 
 principalele procese implicate în achiziția și transferul cunoștințelor; 
 punctele de vedere privind integrarea cunoștințelor în managementul și 

politicile de dezvoltare durabilă și formele de integrare utilizate în acest 
scop. 

Dintre măsurile care trebuiesc întreprinse în această direcție, se pot 
enumera: 

 realizarea unor proceduri eficiente de partajare a cunoștințelor; 
 abordarea procesului de partajare a cunoștințelor prin intermediul 

unor echipe virtuale specializate. 
 

3. În vederea identificării şi valorificării activelor intangibile (ca metodologie 
de evaluare a organizațiilor de tip IMM), s-a procedat la analiza interacțiunilor 
dintre bunăstare și diverse categorii de active - în cadrul ciclului de viaţă al 
beneficiilor intangibile - urmărind etape/fenomene cum ar fi: 

 definirea activelor și imobilizărilor; 
 analiza etapelor ce conduc la identificarea, valorificarea și exploatarea 

activelor intangibile; 
 identificarea unei noi categorii de active intangibile (zona socio-

profesională); 
 analiza bunăstării ca rezultat al interacțiunilor dintre activele tangibile și 

intangibile; 
 analiza comportamentului inteligent al organizațiilor bazate pe cunoștințe. 

În contextul unei valorificări eficiente a cunoștințelor, trebuiesc luate 
următoarele măsuri de ordin legislativ: 

 evaluarea activelor necorporale trebuie să devină o știință exactă, 
bazată pe metodologii și formule clare; 

 stabilirea exactă a perioadelor de amortizare pentru activele 
necorporale, în concordanță cu interacțiunile dintre întreprinderi și 
piață; 

 realizarea unei reclasificări a activelor intangibile, mai bine 
detaliată/explicitată. 

 
4. Utilizarea formulei de calcul a numărului de cunoștințe - elaborată de 

către Russ, M. Jones, J. și Fineman, R. – a necesitat identificarea de noi elemente, 
precum și emiterea unor noi ipoteze necesare determinării cunoştinţelor 
organizaţionale: 

 identificarea sistemelor existente la nivelul întreprinderii ce face obiectul 
analizei; 

 identificarea proceselor generatoare de cunoștințe; 
 stabilirea unui număr de două ipoteze simplificatoare, privind numărul 

minim de sisteme aflate în dotarea unei persoane fizice (3 sisteme) și 
respectiv juridice (7 sisteme). 
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Rezultatele obținute, referitoare la producerea cunoştinţelor în firme de 
dimensiuni diferite,  explică în cel mai clar mod posibil, fenomenele economice 
actuale, în contextul crizei globale: 

 majoritatea firmelor mici intră în insolvenţă sau faliment, datorită 
volumului redus de cunoştinţe acumulate; 

 majoritatea firmelor medii şi mari se dezintegreză în firme mici, 
dispersate geografic, în vederea ocupării de noi pieţe, volumul mare 
de cunoştinţe fiind partajat între entităţile dispersate. 

 
5. Analiza conexiunilor dintre sisteme şi procese a condus implicit la 

generarea de noi cunoştinţe în domeniul dezvoltării durabile, având ca rezultat 
stabilirea unor noi indicatori şi coeficienţi de performanţă organizaţională: 

 coeficientul de multiplicare, ce exprimă numărul de cunoștințe noi 
rezultate în urma proceselor de evaluare și valorificare a cunoștințelor 
inițiale; 

 coeficientul de atac, ce permite evaluarea impactului cunoștințelor asupra 
diverselor entități (indivizi, organizații etc.); 

 coeficientul de asociere, determinat în funcție de numărul de seturi 
(combinații) de cunoștințe ce conțin atribute comune; 

 coeficientul de strălucire, determinat în funcție de procentul elementelor 
originale existente în cunoștințele dobândite; 

 eficiența cunoștințelor dobândite de către organizația care învață, calculată 
pe baza coeficienților anterior stabiliți; 

 indicatorul de performanţă al activelor intangibile, calculat cu ajutorul 
formulei 4.5., bazat pe doi coeficienți, de rafinare internă și respectiv 
externă a activelor necorporale; 

Utilizarea noului set de indicatori și coeficienți referitor la performanțele 
organizațiilor care “învață”, va conduce implicit la o reclasificare a firmelor aflate 
în top, precum și a unităților de învățământ și formare continuă, ca furnizori de 
capital intelectual pentru organizațiile viitorului. 

 
6. Având în vedere că  una dintre contribuțiile practic aplicative a constat în 

construirea unui nou tip de cluster,  s-a impus totodată realizarea unui model 
conceptual de analiză a proceselor ce conduc la succesul alianţelor strategice. Acest 
model elaborat în urma studiilor efectuate, are la bază elemente precum: 

 analiza proceselor ce conduc la eșecul alianțelor strategice; 
 implementarea unor metode eficiente (proiecte/acorduri strategice) care 

conduc la adaptarea organizaţiilor la schimbările de mediu; 
 introducerea unor activităţi performante (comunicare, creativitate, inovare, 

producţie şi consum sustenabile etc.) ce conduc implicit la acumularea şi 
transferul de cunoştinţe şi la utilizarea eficientă a acestora în procesul de 
dezvoltare durabilă regională; 

 distribuţia echitabilă a beneficiilor alianţei către membri acesteia. 
Prin utilizarea acestui tip de analiză la nivel regional (bazat pe elemente de 

specificitate), vor fi identificate  activitățile desfășurate și metodele implementate, 
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urmând ca cele benefice să fie partajate, iar cele mai puțin eficiente să fie 
îmbunătățite sau eliminate. 

 
7. În urma cercetărilor efectuate, s-a realizat și analiza interdependenţei 

dintre conştiinţă, cunoştinţe şi tehnicile de modelare-simulare, având ca principal 
obiectiv modelarea noului cerc al cunoștințelor (Knowledge Circle). Acest fapt s-a 
datorat unei alte contribuții practic aplicative, și anume îmbunătățirea 
managementului dezvoltării durabile a IMM-urilor prin intermediul tehnicilor de 
modelare și simulare. Acestă analiză are la bază existența unui număr de trei 
elemente comune, și anume: gândirea logică, informațiile și experiența. Cercul 
cunoștințelor, elaborat în urma cercetărilor efectuate în acest context, prezintă 
următoarele categorii de procese: 

 evaluarea, acumularea și schimbul de informații; 
 transformarea informațiilor în cunoștințe; 
 implementarea strategiilor de maximizare a impactului noilor cunoștințe; 
 utilizarea cunoștințelor în procesul muncii, în vederea îndeplinirii 

sarcinilor organizației, conduce la acumularea de experiență, unul dintre 
criteriile pe baza cărora managerii apreciază angajații fiind experiența 
acumulată și manifestată; 

 în momentul apariției unei probleme noi, cu un înalt grad de complexitate, 
chiar dacă un individ deține o experiență semnificativă în domeniu 
(meserie), el începe să-și pună întrebări, să aibă diverse obiecții la 
sugestiile altora și să ofere la rândul său sugestii, pe baza propriei 
expertize, vechimi etc.; 

 cunoștințele noi, coroborate cu experiența dobândită, conduc la 
prezentarea de către individ a unor argumente solide, serioase, ce pot 
adăuga plus valoare produselor organizației sau pot conduce la economii 
semnificative de materii prime, energie, timp etc. 

Utilizarea eficientă a conexiunilor dintre gândire, informații și experiență va 
conduce la creșterea rolului și importanței studiului psihologiei industriale, ce 
dezvoltă sisteme om – mașină, luând în considerare capacitățile și limitele umane. 

 
7.2 Contribuții originale, teoretice și practice 
 
1. Deoarece prezenta teză de doctorat se referă la integrarea 

managementului bazat pe cunoștințe, s-a impus ca primă necesitate realizarea unei 
proceduri de partajare a cunoștințelor. Procedura descrie procesele de acumulare şi 
partajare / transfer eficient a cunoştinţelor între membri şi partenerii clusterului, cu 
ajutorul unor metode/tehnici/strategii, coordonate prin intermediul unui centru de 
transfer a cunoştinţelor de succes. 
Procedura elaborată se aplică în procesul de partajare/transfer a cunoştinţelor şi 
tuturor entităţilor cu responsabilităţi în domeniul managementului cunoştinţelor, 
fiind alcătuită pe baza următoarelor proceduri: 
 corelarea procesului de partajare a cunoștințelor cu etapele necesare 

implementării unei proceduri de sistem în cadrul unei alianțe strategice de tip 
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cluster (stabilirea domeniului de aplicare, definirea termenilor utilizați, prescurtări 
uzuale, documente oficiale la care se face referire etc.); 

 stabilirea responsabilităților entităților implicate în procesul de partajare a 
cunoștințelor (centrul de transfer al cunoștințelor de succes, centrul de excelență 
în antreprenoriat, centrul pilot de cooperare și dezvoltare în domeniul eco-bio-
economiei etc.); 

 realizarea unui formular de calcul a numărului de cunoștințe create și partajate 
(KCT) la nivel organizațional (Transfer Knowledge Form 1), bazat pe o 
combinație inovativă între diagramele de tip Gantt și metoda After Action Review 
(AAR); 

 realizarea unui formular de prelucrare și eficientizare a rezultatelor unei idei 
(Transfer Knowledge Form 2), cu ajutorul metodei SMART. Acesta a condus la 
stabilirea rating-ului de aplicabilitate a rezultatelor unei idei în funcție de nivelul 
de dispersie geografică (local, regional, național, internațional) și la 
implementarea unei formule de calcul a numărului de cunoștințe acumulate și 
partajate în urma prelucrării unei idei (KI); 

 
2. Înființarea unor bio-comunități creative, ca primă etapă în procesul de 

creare a unor alianțe strategice regionale durabile, reprezintă fundamentul noii 
dezvoltări durabile regionale bazată pe cunoștințe. În acest context s-a elaborat o 
procedură specifică ce prezintă principalele etape/funcțiuni necesare implemetării 
unei bio-comunităţi creative: 
 combinarea capacității de înţelegere a noilor mecanisme bio-economice cu 

competenţe de nivel mediu în ceea ce priveşte utilizarea TIC, pentru a putea realiza o 
partajare eficientă a cunoştinţelor; 

 dezvoltarea de parteneriate şi asocieri strategice cu toate entităţile interesate; 
 crearea de noi mecanisme de luare a deciziei prin intermediul unor alianţe strategice 

regionale (IMM-uri, ONG-uri, universităţi, clustere etc); 
 determinarea mărimii şi a limitelor geografice ale comunităţii/definirea şi evaluarea 

necesităţilor bio-comunităţii regionale; 
 stabilirea sensului (misiunii) comunităţii şi a principalelor strategii ale acesteia; 
 stabilirea obiectivelor specifice şi a priorităţilor în domeniul bio-economic, precum şi 

a principalelor zone funcţionale (sănătate, agricultură, educaţie, transport, dezvoltare 
durabilă etc); 

 definirea noului concept creativ şi inovator privind bio-comunităţile, precum şi a 
noilor legi, reguli, regulamente şi atitudini necesare în vederea acumulării şi susţinerii 
unui volum adecvat de forţă de muncă creativă şi inovatoare; 

 stabilirea responsabilităţilor şi a termenelor referitoare la îndeplinirea planurilor 
comunităţii; 

 determinarea şi analizarea modalităţilor de funcţionare a planurilor comunităţii: 
parteneriate public-private, alianţe strategice (de exemplu cluster regional eco-bio-
economic), reţele strategice ş.a.; 

 coroborarea strategiilor regionale de dezvoltare durabilă cu elemente specifice 
comunităţii: caracteristici socio-culturale şi demografice, caracteristici pedologice ale 
principalelor tipuri de soluri existente; 
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 menţinerea unei comunităţi ceative şi inovative prin intermediul unor mecanisme de 
conservare a energiei, concentrării şi angajamentului membrilor comunităţii. 

 
3. În urma cercetărilor și studiilor efectuate, s-a procedat la construcția și 

implementarea unui nou tip de cluster, “Five for all”, superior modelelor anterioare 
de tip “Triple helix” și “Four clover”. Spre deosebire de modelul “Four clover”, 
noul cluster “Five for all” (construit pe baza conceptului “Smart community”) 
conține în plus o rețea managerială de dezvoltare durabilă, denumită “Smart 
Network”. 
 

4. Pornind de la încercarea de unire a conceptelor de eco-economie şi bio-
economie în cadrul unui nou concept integrat, “Eco-Bio-Economie”, s-a creat un 
nou model de dezvoltare durabilă a IMM-urilor româneşti, prin intermediul unui 
cluster regional eco-bio-economic, model ce îmbină caracteristicile a trei categorii 
de clustere: bio-cluster, cluster pentru cercetare în educaţie, dezvoltare durabilă şi 
incluziune socială şi cluster regional inovativ. Etapele urmărite în procesul de 
construcție a noului cluster, sunt: 
 implementarea unei metodologii de creare a unui cluster eco-bio-economic 

(pornind de la conceptul de „eco-bio-economie”), utilizând modelul “Five for 
All”; 

 înființarea unei echipe manageriale specializate (“Smart Network”), care se va 
ocupa de coordonarea viitorului cluster, formată dintr-un număr de 5 manageri: 
Knowledge Manager, Sustainable Development Manager, Migration Manager, 
Facilities Manager și Transverse Manager; 

 stabilirea principalelor caracteristici ale noului cluster eco-bio-economic, bazate 
pe fuzionarea caracteristicilor unui număr de trei tipuri de clustere: bio-cluster, 
cluster pentru cercetare în educație, dezvoltare durabilă și incluziune socială și 
respectiv cluster regional inovativ; 

 implementarea industriilor creative la nivelul clusterelor de tip “Five for All” prin 
intermediul unei proceduri realizată cu ajutorul unui număr de două echipe 
specializate: rețeaua managerială de dezvoltare durabilă Smart Network - SN și 
CIPT (Creativity and Intellectual Property Team). Unul dintre principalele scopuri 
urmărite va consta în valorificarea eficientă a publicațiilor științifice pe diverse 
teme de interes; 

 realizarea unui model ipotetic pentru noul cluster eco-bio-economic de tip “Five 
for All”, la nivelul unui județ aparținând zonei de dezvoltare Sud-Muntenia. 

 
5. În contextul realizării noului tip de cluster “Five for all”, au mai fost 

incluse și alte contribuții practic aplicative, cum ar fi: 
 stabilirea unei noi modalități de coordonare regională a clusterelor (echipa “Smart 

Network”); 
 definirea clusterelor pentru cercetare în educaţie, dezvoltare durabilă şi incluziune 

socială, ca parte componentă a noilor alianţe strategice (clustere) eco-bio-
economice; 
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 înființarea unei echipe specializate în “mixul” dintre creativitate și proprietatea 
intelectuală, denumită “Creativity and Intelectual Property Team” (C.I.P.T.), 
având un rol foarte important în procesul de implementare a industriilor creative. 

 
6. Principalele rezultate practice obținute în urma cercetărilor efectuate, au 

fost obținute prin utilizarea tehnicilor de modelare și simulare (cu ajutorul 
programelor UML - Unified Modelling Language și Arena) a proceselor de 
dezvoltare durabilă a IMM-urilor aparținând unui cluster eco-bio-economic. În 
aceste condiții (de utilizare a programelor UML și Arena), principalele rezultate 
obținute constau în: 
 crearea de noi posibilități privind dezvoltarea proceselor de producție bazate pe 

cunoștințe, producția/utilizarea de biogaz, colectarea/utilizarea biomasei, 
fabricarea produselor ecologice, dezvoltarea produselor / proceselor educaționale 
și a industriei meșteșugărești, în urma experiențelor și rezultatelor obținute în 
cadrul proceselor de modelare-simulare; 

 asigurarea perpetuării și cuantificării procesului de perpetuare a valorilor 
identitare ale poporului român; 

 asigurarea logisticii necesare implementării studiilor și producției de produse 
tradiționale în cadrul instituțiilor de învățământ; 

 realizarea și implementarea unei formule de calcul a tradițiilor regionale (TR), 
bazată în principal pe valorile tehnice rurale și respectiv urbane; 

 realizarea unei aplicații practice constând într-un proces de evaluare a angajaților 
unei întreprinderi (Focal Point Review), compus dintr-un număr de patru secțiuni 
însoțite de exemple specifice și comentarii; 

 realizarea unui chestionar necesar comparării experiențelor dobândite de către 
angajați în cadrul procesului de Continuing Professional Development (CPD); 

* 
*    * 

Acolo unde comunitățile sunt foarte sărace/vulnerabile, sprijinul provenit din 
partea unor alianțe strategice de tip cluster este esențial. Pornind de la realizarea unor 
portofolii de tradiții locale/regionale (realizate în principal prin intermediul acțiunilor de 
voluntariat ale elevilor/ studenților) se poate ajunge la implementarea (de către ONG-
urile clusterului) unor întreprinderi sociale care au ca obiecte de activitate producția și 
comercializarea unor produse, cum ar fi: produse agricole, produse de artizanat, produse 
textile, jucării, articole de decor, produse alimentare etc.1 Totodată, această categorie de 
întreprinderi va putea dezvolta și activități de barter business-to-business, generând astfel 
satisfacerea unor necesități ale grupurilor vulnerabile. 

 
7.3  Direcții viitoare de cercetare  
 
În urma cercetărilor efectuate, putem considera că unele dintre cele mai 

importante  direcții viitoare de cercetare, sunt următoarele: 
 în vederea sprijinirii manageriale a IMM-urilor, este necesară analiza 

modului de implementare la nivelul fiecărui județ a unei rețele 
                                                
1 *** Ghid pentru constituirea unei întreprinderi sociale în regiuni rurale având ca obiect produse 
agricole și de artizanat. Proiect POSDRU/84/6.1/5/53513 
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manageriale de dezvoltare durabilă (de tip Smart Network) după o 
evaluare corectă și completă a capacității de dezvoltare durabilă existente, 
centrată pe localitățile rurale și mici urbane; 

 evaluarea posibilităților de implementare a industriilor creative în funcție 
de potențialul / caracteristicile fiecărui județ, prin intermediul echipelor de 
tip CIPT (Creativity and Intellectual Property Team); 

 evaluarea (în primă fază) entităților care intenționează să formeze un 
cluster regional (și prin extensie, partenerii acestora), din punct de vedere 
al managementului cunoștințelor; 

 implicarea “virtuală” a elevilor din învățământul preuniversitar (colegii și 
licee) în procesul de producere și partajare a cunoștințelor prin intermediul 
activităților de voluntariat. În acest scop, activitățile realizate vor fi 
concentrate cu precădere pe următoarele direcții: dezvoltarea locală / 
regională, adaptarea programelor educaționale la noile condiții socio-
economice și creșterea calității viitorilor studenți; 

 modelarea și simularea proceselor considerate „dezirabile” de către 
echipele Smart Network & CIPT; 

* 
*    * 

 
În urma cercetărilor efectuate în cadrul tezei de doctorat, s-au publicat un număr 

de 16 lucrări, dintre care 2 unic autor, 5 prim autor și 9 în cadrul colectivului. Dintre 
aceste lucrări, 6 au fost publicate în reviste de specialitate indexate în diferite baze de 
date internaționale (ISI Web of Science, Google Scholar, ProQuest, Index Copernicus, 
EBSCO Publishing, WorldCat, Engineering&Technology, URLICH’S etc.), iar 10 în 
proceeding-urile unor conferințe internaționale (de asemenea indexate), în țări ca SUA, 
Elveția, Singapore, Anglia, Bosnia - Herțegovina, Moldova etc. 

Ca urmare a calității lucrărilor științifice publicate (în cazul de față pentru 
excelență în dezvoltare durabilă) am fost cooptat ca membru al „International Society for 
Development and Sustainability” din Japonia. 
 În urma studiului privind corelațiile dintre managementul schimbării și 
managementul dezvoltării durabile (în condiții de criză), am fost invitat să fac parte din 
echipa „Editorial Board” a prestigioasei edituri „Sciedu Press” Canada, organizație având 
ca principale obiective excelența în știință, educație și cultură. 
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