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INTRODUCERE
Teza de doctorat intitulată: Managementul cercetării-dezvoltării la nivelul regional, oferă
atât soluţii teoretice cât şi metode şi modele practice utilizabile în studiul, modernizarea şi
îmbunătăţirea activităţii de cercetare-dezvoltare la nivel regional. Lucrarea de faţă contribuie la
elaborarea de soluții privind dezvoltarea cercetării-dezvoltării regionale, prin metode şi modele
calitative şi cantitative utile tuturor entităţilor (întreprinderi, organizaţii şi instituţii) preocupaţi
de cercetarea fundamentală, aplicativă şi dezvoltarea experimentală.
Teza de doctorat curpinde 9 capitole, grupate în trei părţi majore, pornind de la stadiul actual
a C&D (cercetare-dezvoltare) în regiunea Centru, continuând cu contribuţii teoretice în studiul
fenomenelor de C&D, precum şi cu cercetări aplicative şi studii de caz în domeniul proceselor de
CDI (cercetare-dezvoltare-inovare), până la concluzii finale şi contribuţii originale.
În capitolul I se definesc conceptele de bază în domeniul C&D, se prezintă strategiile de
abordare a cercetării-dezvoltării în Europa şi raportul cu celelalte economii dezvoltate ale lumii,
apoi se identifică stadiul cercetării-dezvoltării în România, la nivel regional (Regiunea Centru) şi
se prezintă principalele programe, planuri şi strategii naţionale şi regionale actuale în domeniul
C&D.
Capitolul II prezintă modelele utilizate în studiul C&D: teoria jocurilor, teoria matricelor
Super Fuzzy, metoda Monte Carlo, metode pentru măsurarea capacităţii şi gradului de inovare,
modelul matricial a managementul inovării şi metoda pentru măsurarea investiţiilor în C&D –
clasamentul anual a companiilor din România.
În capitolul III se precizează obiectivele tezei de doctorat, iar capitolul IV cuprinde analiza
rezultatelor şi luarea deciziilor în procese de C&D prin utilizarea modelului Super Fuzzy FRM
în studiul C&D la nivel regional şi utilizarea teoriei jocurilor în luarea deciziilor privind C&D.
Capitolul V include determinarea duratei proceselor de C&D prin metoda Monte Carlo şi
determinarea costurilor directe şi indirecte aferente.
În capitolul VI se prezintă metode pentru măsurarea performanţelor în C&D, capitolul VII
descrie relaţia dintre nivelul C&D şi strategia de dezvoltare a întreprinderilor prin modelul cu
preţ de vânzare variabil şi cantitate vândută constantă şi modelul cu preţ de vânzare constant şi
cantate vândută variabilă.
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În capitolul VIII se analizează rezultatele obţinute prin utilizarea modelului Super Fuzzy
FRM, teoria jocurilor, metoda Monte Carlo, prin corelarea PIB-lui cu indexul de inovare a celor
mai inovative ţări din lume şi prin corelarea cheltuielilor de C&D şi VAB (Valoarea Adăugată
Brută) din România în perioada 2009-2011.
Capitolul IX cuprinde cercetarea de marketing asupra activităţii de C&D la nivel regional
(Regiunea Centru). În acest capitol se prezintă obiectivele şi structura chestionarului, urmate de
prelucrarea datelor obţinute prin intermediul chestionarului şi de identificarea ipotezelor
cercetării precum şi de validarea lor.

PARTEA I – A STADIUL ACTUAL AL PROBLEMATICII CERCETĂRII
DEZVOLTĂRII ŞI AL SPECIFICULUI ACESTEIA ÎN REGIUNEA
CENTRU
CAP. 1 CONSIDERAŢII PRIVIND CERCETAREA-DEZVOLTAREA LA NIVEL
INTERNAŢIONAL ŞI LOCAL
1.1 Concepte de bază în domeniul cercetării-dezvoltării şi conţinutul lor
„Trebuie să înţelegem că numai cu preţul unei dezvoltări intense a ştiinţei şi tehnicii o naţiune
poate să trăiască fericită şi puternică, că numai prin răspândirea gândirii sale şi prin exportul
realizărilor sale originale, ea îşi poate justifica existenţa sa liberă printre celelalte mari
naţiuni”
F. J. Curie

Pe baza literaturii de specialitate invenţia reprezintă ideea protejată. Ea singură, ideea
inovativă nu aduce avantaje pentru întreprindere, nu are valoare economică pentru aceasta, fără
comercializarea noilor produse inovative. Inovaţia se caracterizează prin abilitatea de a prelua
valoarea economică din invenţie.
Creativitatea este proprietatea fiinţei umane, care face posibilă crearea de produse tangibile
şi intangibile, reprezentând un progres în planul, economic, tehnologic şi social.
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Funcţiunea de cercetare-dezvoltare poate fi definită ca ansamblul activităţilor care se
desfăşoară în cadrul întreprinderii, în vederea realizării obiectivelor din domeniul producerii de
noi idei şi transformării ideilor în noutăţi utile dezvoltării în viitor a acesteia.
Azgaldov (2009) afirmă că "inovarea" este atât un proces cât şi rezultatul acestui proces,
adică există o polisemantică a termenului (Azgaldov, 2009).
Invenţia, creativitatea, cercetarea-dezvoltarea şi inovaţia, reprezintă etapele procesului prin
care invenţia cu creativitatea umană se transformă prin procesul de cercetare-dezvoltare în
inovaţie, acesta reprezentând ultima etapă prin care ideea – invenţia aduce avantaje pentru
întreprindere, creând valoare economică.
Începutul oricărei lucrări de cercetare este dat de definirea a unei probleme, unei dificultăţi,
iar înlăturarea dificultăţii sau rezolvarea problemei poate fi definit ca scopul lucrării de cercetare.
În funcţie de acest scop şi de natura activităţii deosebim trei forme de cercetare: cercetare
fundamentală, aplicativă și dezvoltare experimentală.
În continuare se prezintă principalele etape aferente unei cercetări în general:
- selecţionarea şi formularea problemei de cercetare;
- determinarea parametrului de optimizare;
- determinarea factorilor;
- selecţionarea unui model;
- experimente factoriale;
-p rezultatelor experimentale;
- interpretarea rezultatelor. (Florea, 1983).
Obiectivul principal al oricărei firme este producerea de bunuri materiale şi/sau prestarea de
servicii ca urmare a procesului de producţie. Astfel, în continuare, se definesc următoarii
termeni: activitatea de producţie, tipuri de producţie, factorul de producţie, sistemul de producţie.
La fel se prezintă cercetarea-dezvoltarea ca proces de producţie, rolul creativităţii şi inovaţiei în
producţie, etapele cercetării-dezvoltării de produse și de tehnologii noi, ca și etapele cercetăriidezvoltării organizaţionale și aspecte specifice ale managementului inovării.

1.2 Strategii de abordare a cercetării dezvoltării în Europa şi raportul cu celelalte economii
dezvoltate ale lumii
Tratatul de la Lisabona prevede că 3% din PIB trebuie cheltuit pe cercetare-dezvoltare. În
2010, cele 27 de state membre ale UE sunt plasate la nivelul mediu de circa 2.01% din PIB, ca
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cheltuieli de cercetare-dezvoltare. România se situează la nivelul de aproximativ 0.5% din PIB.
Finlanda este la primul loc ea cheltuind în aproximativ de 2.75% din PIB pe cercetaredezvoltare, în timp ce Moldova se află la sfârşitul clasificării (Moga, Some aspects of research
and development at enterprises at regional, country and European level, 2013, p 117-120).
În continuare se prezintă Strategia Europeană 2020, Al Şaptelea Program Cadru (PC7) și
principalele strategii de cercetare-dezvoltare în alte ţări dezvoltate.
1.3 Cercetare şi dezvoltare în România
România a cheltuit 2872.7 milioane de lei pe cercetare şi dezvoltare în 2012, reprezentând
0.49% din PIB, cu 0.01 procente în creştere faţă de 2011 şi 0.03% faţă de anul 2010. La sfârşitul
anului 2012, 42674 de angajaţi au lucrat în cercetare şi dezvoltare, număr aproximativ la acelaşi
nivel faţă de cel înregistrat la sfârşitul anului 2011 (INS, 2013:1).
Absorbţia de fonduri europene de către România. Un număr de 9407 proiecte au fost
aprobate pe toate cele şapte programe cu finanţare din fonduri europene, fiind alocate pentru
beneficiari în total 22.78 miliarde lei de la bugetul de stat şi Comisia Europeană, cu o rată de
absorbţie de 12.82%. Din punct de vedere al absorbţiei fondurilor structurale în perioada 20072013, România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană, fiind singurul stat care a cheltuit mai
puţin de 20% din banii alocaţi, deşi a avut o rată de contractare de aproape 70% în perioada
2007-2011, pe baza raportului strategic pe 2013 privind politica de coeziune.
Absorbţia de fonduri europene pe regiuni din România. Regiunea Bucureşti-Ilfov are
cele mai valoroase proiectele pe fonduri structurale. Cele 8 regiuni de dezvoltare ale României,
în total, înregistrează 7812 contracte de finanţare pe fonduri structurale, cu valoarea eligibilă de
69 miliarde de lei. Plăţile efectuate către beneficiari ajung la 8.576 miliarde de lei, adică 12.42%
din valoarea eligibilă. Însă aceste plăţi nu reflectă, absorbţia propriu-zisă de bani europeni,
deoarece aceşti 8.576 de miliarde de lei înseamnă şi bani de la bugetul de stat, sub formă de
cofinanţări, pe lângă banii europeni.
Analiza participării României în proiecte PC7. Există un număr mare de contracte în care
România a fost o parteneră în proiecte europene, totuşi participarea insuficientă este menţionată
în mod repetat în continuare. Numărul de contracte semnate cu partenerii români conduce la
concluzia că nu există domenii în care România nu este prezentă şi este recunoscută ca un
partener competent în proiectele de tip: Dezvoltare Durabilă sau Tehnologii pentru Societatea
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Informaţională, dar şi în proiecte complexe europene, care demonstrează capacităţile şi
performanţele acestor proiecte de tip EURATOM (Florescu, 2010:11).

1.4 Cercetarea-dezvoltarea în regiunea Centru din România.
Regiunea Centru ocupă poziţia a 6-a dintre cele 8 regiuni de dezvoltare, după ponderea
cheltuielilor totale din activitatea de cercetare – dezvoltare, cu o tendinţă descrescătoare. În
2012, regiunea Centru din România a avut o cheltuieli de 1534.9 mil. lei, pe cercetare şi
dezvoltare, ceea ce reprezintă o creştere faţă de 2011 cu 29593 lei iar cu 43011 lei faţă de 2010
(Sursa: INS).
În continuare s-a prezentat Planul de dezvoltare al Regiunii Centru pentru perioada 20072013, ca și analiza cheltuielilor de C&D la nivel sectorial și la nivel regional.
1.5 Stadiul actual al cercetării-dezvoltării (programe, strategii specifice)
Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020. Programul contribuie la creşterea
competitivităţii, la dezvoltarea economică şi la îmbunătăţirea unor domenii precum educaţia,
sănătatea şi cultura, dar şi la incluziunea socială sau reducerea sărăciei, prin îmbunătăţirea
accesului, securităţii şi utilizării TIC şi prin consolidarea CDI.
Program Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020. Programul Operaţional Asistenţă
Tehnică va oferi sprijin pentru: pregătire, gestionare, monitorizare, evaluare, informare şi
comunicare, colaborare în reţea, soluţionare a reclamaţiilor, control şi audit.
Strategia Naţională de CDI 2014-2020. Prin Strategia CDI 2014-2020 vor fi identificate
zonele în care România poate avea contribuţii semnificative şi prin care poate beneficia de
rezultatele ştiinţei şi ale inovării în creşterea competitivităţii.
Planul de dezvoltare al regiunii Centru pentru perioada 2014-2020. Strategia de
Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020 reprezintă o parte a Planului de
Dezvoltare a Regiunii Centru 2014-2020, cu alte cuvinte este principalul document de planificare
şi programare la nivel regional. Se bazează pe analiza socioeconomică regională şi pe analiza
SWOT a Regiunii Centru, luând în considerare nevoile majore ale regiunii şi având ca scop
principal valorificarea potenţialului său real de dezvoltare.
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CAP. 2 METODE ŞI MODELE UTILIZATE ÎN STUDIUL CERCETĂRII
DEZVOLTĂRII

2.1 Selecţionarea şi formularea problemei de cercetare
Un model se poate definii ca fiind funcţia de răspuns y = ƒ(x1, x2, …, xk), care leagă intrările
de ieşirea sistemului, modelul fiind o reprezentare matematică a însuşi obiectului cercetării, dacă
intrările sunt factorii şi ieşirea este parametrul de optimizare. Selecţia formei funcţiei de răspuns
şi scrierea ecuaţiei sale înseamnă de fapt alegerea unui model. Indicatorii statistici îndeplinesc un
rol important în procesul de cercetare în identificarea funcţiei de răspuns.
2.2 Cercetare operaţională
Cercetarea operaţională, apărută la sfârşitul secolului al XX-lea, este una dintre ramurile
matematicii aplicate. Urmăreşte găsirea unor soluţii optime sau apropiate de cele optime pentru
fenomene din cele mai diverse domenii ale naturii şi societăţii.

2.3 Teoria jocurilor
Un joc este un concurs care implică participarea a minimum doi participanţi, numiţi jucători,
fiecare dintre ei dorind să câştige. Teoria jocurilor arată cum să se facă alegerea de strategii
optime în cazul unei dispute, care pentru rezolvare necesită luarea unor decizii ce privesc toţi
participanţii. După Grigoras (2010) aflându-se la confluenţa a trei constituenţi: sustenabilitatea
de mediu, cea economică şi sustenabilitatea socio-politică, dezvoltarea durabilă implică existenţa
unui echilibru între aceştia. De aici rezultă că strategia de obţinere a stării de echilibru, pe care o
implică dezvoltarea durabilă, poate fi descrisă în termenii teoriei jocurilor. (Moga, 2012, p 317323), (Moga, Modeling the behavior of participants in the research and development process
using Game Theory, 2014, p 132-140).
2.4 Teoria matricelor Super Fuzzy
Aspecte generale referitoare la utilizarea Modelelor fuzzy. Logica fuzzy poate fi definită
ca un instrument de reprezentare şi prelucrare a termenilor nuanţaţi. Un obiect poate aparţine sau
nu unei mulţimi după logica tradiţională, în timp ce logica fuzzy permite o interpretare mai
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flexibilă a noţiunii de apartenenţă. După logica fuzzy mai multe obiecte pot aparţine unei
mulţimi în grade diferite (Radu, 2005).
Generalităţi ale modelului FRM. Modelul Fuzzy Relation Map (FRM) porneşte de la teoria
logicii binare, pe care o extinde la trei nivele de adevăr şi anume {-1, 0, 1}, fiind un formalism
intermediar între logica binară şi teoria posibilităţii, reprezentată de logica fuzzy clasică. În
schimb această teorie oferă un formalism bazat pe calculul matricial, care permite prelucrarea
unui volum mare de informaţii şi oferă rezultate greu sau imposibil de observat prin prelucrarea
statistică. În formalismul specific super fuzzy FRM, avem o problemă P care conţine n grupuri
de experţi N1, N2, N3, ..., Nn, şi un set de p atribute: M1, M2, ..., Mp. Se admite că unii experţi să
lucreze la aceleaşi seturi de atribute Mi, Mk, ..., Mt, 1 ≤ i, k, ..., t ≤ n. Similar un alt set de experţi
doresc să lucreze cu Ms, Ms, Ml', ..., Mm, 1 ≤ s, r, l, m ≤ n. Exista şi este permisă posibilitatea ca
setul de atribute Mi, Mk, ..., Mt să coincidă cu setul de atribute Ms, Mr, ..., Mm. Este de reţinut
faptul că aprecierea nivelului de adevăr se face pe trei niveluri logice {-1, 0, 1}, care ulterior sunt
prelucrate pentru extragerea informaţiei utile. (Zadeh, 1965; Kandasamy et al, 2009; Kandasamy
et al, 2013).

2.5 Metoda Monte Carlo
Metoda Monte Carlo este o componentă importantă de simulare de evenimente discrete,
utilizată pentru a genera intervale aleatorii între două evenimente succesive, durata de serviciu
etc. (Landau, 2000). Simularea Monte Carlo, va fi utilizată, în prezenta teză, pentru determinarea
duratei proceselor de cercetare-dezvoltare, utilă în determinarea costurilor aferente acestor
procese. Durata proceselor de cercetare-dezvoltare va fi determinată pe baza unei metodologii
care include şi obţinerea datelor de intrare, care vor fi introduse în modelul Monte Carlo. De
asemenea, se va efectua validarea metodologiei prin intermediul unui studiu de caz.
2.6 Metodă pentru măsurarea capacităţii de inovare
Clasificarea generală gsește două metode importante de stimulare a creativităţii: metode
intuitive şi metode analitice. Metodele intuitive se bazează pe utilizarea gândirii intuitive,
punând pe primul plan imaginaţia, eliberată de constrângerile realului. Principalele metode
intuitive sunt: brainsormingul, sinectica, metoda pălăriei gânditoare, metoda Delphi și metoda
mind-mapping. Metodele analitice, în scopul stimulării procesului de combinare a realității cu
informaţii legate direct de problema de rezolvat, se bazează pe folosirea preponderentă a gândirii
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logice. Principalele metode analitice sunt: metoda listei interogative a lui Osborn, listarea
atributelor, analiza morfologică, analiza multicriterială, Pindar și Electre (Paicu, 2011).Alte
metode utilizate: tehnica Philips 66, metoda Entropei, tehnica ponderii aditive, tehnica
diametrelor și tehnica TOPSIS (Bobancu, 1998).
2.7 Metodă pentru măsurarea gradului de inovare
Inovarea a devenit o prioritate politică în multe ţări, susţinută fiind de strategii naţionale şi
bugete mari. Ulterior, inovarea a asumat un rol mai important şi mai multe guverne au stabilit
ministere, departamente dedicate pentru a sprijini studiul, integrarea şi punerea în aplicare a
politicii de inovare. Astfel, în scopul de a evalua eficacitatea intervenţiei guvernelor, diverşi
indici de inovare au fost dezvoltați de-a lungul anilor pentru a măsura performanţa de inovare la
nivel naţional şi regional (Mahroum, 2013). Cele mai importante instituții care au elaborat astfel
de indici sunt: European Innovation Scoreboard (PRO INNO Europe, 2009), Ştiinţa OCDE,
Tehnologie, şi Industrie Outlook (OCDE, 2010a), Monitorul de Inovare Nordic (Norden, 2009);
precum şi indici elaborați de UNCTAD (de exemplu, UNCTAD, 2005) şi Banca Mondială
(2010). Raportul Economist Intelligence Unit, sponsorizat de Cisco este un nou clasament al
celor mai inovatoare ţări. Acest raport a clasat capacitatea de inovare a ţărilor şi a analizat datele
pentru perioada 2009-13, comparativ cu 2004- 2008 (Economist Intelligence Unite Limited,
2009).
2.8 Model matricial al managementului inovării
Vincent Boly şi François Romon (1999) a elaborat un model matricial al managementului
inovării (3MI), care cuprinde fazele pe care le parcurge întreprinderea în managementul inovării,
precum şi resursele de care are nevoie în această fază. Modelul matricial cuprinde următoarele
faze ale managementului inovării: emergența ideilor inovative, fezabilitatea proiectelor
inovative, definirea și realizarea proiectelor.(Boly, V. şi Romon, F., 1999).
2.9 Metodă pentru măsurarea investiţiilor în cercetare-dezvoltare – clasament anual al
campaniilor din România
Clasamentul după investiţia a companiilor care operează în România în C&D. Studiul
prezentat cuprinde un clasament al primelor 25 de companii din România în funcţie de investiţia
în C&D, pe anul 2009. Chiar dacă nu sunt caracterizate de intensităţi mari ale cercetării19

dezvoltării, sunt multe firme în top 25 care au activitate în domeniul energiei. Privind distribuţia
pe regiuni a companiilor aflate în Top 25, regiunea Bucureşti-Ilfov este cel mai bine reprezentată
cu 9 firme, din care 4 aflate în primele 10 poziţii. Cu excepţia regiunilor Nord-est şi Sud-est, în
restul regiunilor distribuţia este relativ echilibrată (Constantin, 2011).
Analiza la nivel sectorial a companiilor cu cheltuieli de C&D. Primele trei sectoare în
România, care conduc detaşat în clasamentul sectoarelor economice cu cele mai mari investiţii în
cercetare-dezvoltare, sunt: fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi
semiremorcilor, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice şi fabricarea de echipamente
electrice.
Analiza la nivel regional a companiilor cu cheltuieli de C&D. La nivel regional evoluţiile
intensităţii investiţiilor de cercetare-dezvoltare nu sunt omogene, iar variaţiile anuale sunt
volatile pentru unele regiuni, datorită: numărului relativ mic de firme incluse în anchetă,
caracterului neliniar al investiţiilor în C&D, şi, nu în ultimul rând, calităţii datelor declarate de
către firmele intervievate (Constantin, 2011:27).
CAP. 3 OBIECTIVELE TEZEI DE DOCTORAT
3.1 Tendinţe actuale în domeniul tezei şi delimitarea domeniului de cercetare
Pornind de la afirmaţia că funcţiunea de cercetare-dezvoltare poate fi definită ca ansamblul
activităţilor care se desfăşoară în cadrul întreprinderii în vederea realizării obiectivelor din
domeniul producerii de noi idei şi transformării acestor idei în noutăţi utile dezvoltării, putem
afirma că importanţa acestei funcţiuni pleacă de la necesitatea adaptării permanente a
întreprinderilor la noile domenii ale ştiinţei şi tehnicii contemporane. Cercetarea şi dezvoltarea
sunt factori cheie pentru asigurarea competitivităţii şi satisfacţiei pe termen lung a clientului,
precum şi pentru a ţine pasul cu tehnologia şi costurile.
3.2 Obiectivele tezei
Obiectivul principal al prezentei teze este acela de a contribui la îmbunătăţirea metodologiei
şi activităţilor de planificare, proiectare şi derulare a proceselor de cercetare-dezvoltare-inovare
şi a impactului acestora asupra competivităţii întreprinderilor industriale, cu orientări aplicative
în Regiunea Centru a României.
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Obiectivele specifice ale tezei sunt:

Figura 3.1 Obiectivele specifice ale tezei de doctorat

Atât obiectivul general, cât şi obiectivele specifice sunt parcurse în teză din prin activităţi şi
rezultate care atestă atingerea lor.

PARTEA A II-A - CONTRIBUŢII TEORETICE ÎN STUDIUL
FENOMENELOR DE CERCETARE DEZVOLTARE
CAP. 4 ANALIZA REZULTATELOR ŞI LUAREA DECIZIILOR ÎN PROCESELE DE
CERCETARE DEZVOLTARE

4.1 Utilizarea modelului super fuzzy – FRM in studiul cercetării dezvoltării la nivel
regional
Grupurile de experţi ai modelului FRM sunt reprezentate de întreprinderile industriale, având
diferite obiecte de activitate şi care provin din ramuri industriale diferite, precum şi de institute
de cercetare, din regiunea Centru a României. Studiul cuprinde un eşantion compus din 12
întreprinderi industriale şi institute de cercetare care sunt notate cu R1, R2. .... ,R12..
Atributele sunt răspunsurile date de întreprinderi şi centrele de cercetare la întrebările
aceluiaşi chestionar. Chestionarul conţine 19 întrebări închise şi deschise, dintre care 11
întrebări, fiecare având mai multe variante de răspuns, sunt preluate în modelul FRM.
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Matricea generală de relaţionare Super Fuzzy FRM, completată cu toate variantele de
răspuns, la toate cele 11 întrebări din chestionar, este cea din tabelul de mai jos.

Tabelul 4.1 Matricea generală Super Fuzzy

Q1
Q2

Q3

Q5

Q6
Q7
Q13

Q15

Q17

Q18
Q19

Q1.1
Q1.2
Q1.3
Q1.4
Q1.5
Q1.6
Q2.1
Q2.2
Q3.1
Q3.2
Q3.3
Q3.4
Q5.1
Q5.2
Q5.3
Q5.4
Q5.5
Q6.1
Q6.2
Q6.3
Q6.4
Q7
Q13
Q15.1
Q15.2
Q15.3
Q15.4
Q15.5
Q15.6
Q17.1
Q17.2
Q17.3
Q17.4
Q18.1
Q18.2
Q18.3
Q19

R1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

R2
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

R3
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1

R4
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1

R5
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1

R6
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1

R7
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

R8
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1

R9
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1

R10
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
1

R11
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1

R12
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1

Aşa cum s-a mai precizat, esenţa cercetării prin metoda super fuzzy FRM este aceea de a se
determina modelul super ascuns al sistemului super dinamic. După completarea matricei super
fuzzy FRM, mecanismul de determinare a acestuia este dat de următorii paşi.
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1. Dacă întrebarea care face obiectul determinării modelului super ascuns oferă o singură
variantă de răspuns binar, se defineşte un vector linie care are toate componentele 0 cu
excepţia componentului aflat pe poziţia la care se află întrebarea în matricea super fuzzy.
Dacă întrebarea oferă mai multe variante de răspunsuri binare, atunci se defineşte o
matrice linie de relaţionare super fuzzy, având un număr de linii egal cu numărul
variantelor binare de răspuns al întrebării respective.
2. Se înmulţeşte matricea generală de relaţionare super fuzzy cu vectorul sau, respectiv,
matricea linie de relaţionare super fuzzy definită la pasul anterior.
3. Rezultatul înmulţirii de la pasul 2 se înmulţeşte cu transpusa matricei generale de
relaţionare super fuzzy.
4. Pentru elementele vectorului sau, respectiv, matricei obţinute la pasul 3, se face
următoarea asociere: elementul de valoare maximă se asociază valoarea 1, iar pentru
toate celelalte se atribuie valoarea 0. Dacă vectorul sau matricea are mai multe elemente
de aceeaşi valoare maximă, atunci toate acele elemente vor fi înlocuite cu 1.
5. Rezultatul obţinut la pasul 4 se înmulţeşte cu matricea generală de relaţionare super
fuzzy.
6. Se repetă paşii 4 şi 5 până se obţine vectorul sau, respectiv matricea iniţială de la pasul 2.
Modelul super ascuns este dat de perechea binară, vectorul (matricea) de la pasul 2 şi
vectorul (matricea) de la pasul 4. Dacă iteraţia de la punctul 6 se aplică de mai multe ori, atunci
modelul super ascuns este format din vectorul (matricea) de la pasul 2 şi toţi vectorii (matricele)
care se obţin la aplicarea pasului 4.

4.2 Utilizarea teoriei jocurilor în luarea deciziilor privind cercetarea dezvoltarea
În modelul elaborat de prezenta teză, jocul are trei jucători: firma cu activitatea de cercetaredezvoltare (CD), investitorii (I) şi angajaţii potenţiali (L). Variantele opţionale ale jucătorilor
(partenerilor) se reprezintă sub forma unui arbore logic, asemănător cu un graf, din ale cărui
noduri pornesc un număr de arce egal cu numărul opţiunilor fiecărui jucător.
La nivelul rădăcinii arborelui logic firma cu activitatea de cercetare-dezvoltare alege, între
două strategii: de a avea activitate de cercetare-dezvoltare (B) sau de a nu avea activitate de
cercetare-dezvoltare (NB). Al doilea set de informaţii (notat cu i) prezintă două noduri (n1 şi n2)
şi corespunde activităţii. Repartizând probabilitatea x nodului n1 şi probabilitatea 1 – x nodului
n2, nodul n1 succede strategiei B, iar nodul n2 strategiei NB. Aceasta înseamnă ca investitorii
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sunt convinşi, cu o probabilitate x, ca firma a decis să aibă o activitate de cercetare-dezvoltare.
Investitorii aleg între două strategii: să investească pe termen lung (LI), cu probabilitatea y, sau
să investească pe termen scurt (SI), cu probabilitatea 1 – y. Angajaţii potenţiali, care au la
dispoziţie două seturi de informaţii, l1 şi l2, reprezintă cel de-al treilea jucător. Ambele seturi
prezintă câte două noduri: l11 şi l12 pentru primul set, respectiv l21 şi l22 pentru cel de-al doilea.
Decizia LI este precedată de nodurile l11 şi l21, pe când SI este urmată de nodurile l12 şi l22.
Adunând probabilităţile de pe toate ramurile arborelui de decizie, strategia optimă va fi cea
corespunzătoare traseului pentru care rezultă probabilitatea maximă.

CAP. 5 DETERMINAREA COSTURILOR ÎN PROCESELE DE CERCETARE
DEZVOLTARE

5.1 Etapele cercetării
Cercetarea referitoare la determinarea duratei unei cercetări și a componenţei de cost este
alcătuită din mai multe etape. Pentru crearea şi dezvoltarea produsului sau tehnologiei, se
parcurg ciclic, de regulă iterativ, etapele din figura următoare.

Figura 5.1. Etapele cercetării
5.2 Determinarea duratei proceselor de cercetare-dezvoltare
Simularea Monte Carlo, utilizată pentru determinarea duratei proceselor de cercetaredezvoltare, cuprinde mai multe etape.
1. Se precizează datele de intrare. Dacă firma (sau centru de cercetare) are o experienţă
directă în proiecte de cercetare-dezvoltare similare, atunci această experienţă va fi
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concentrată într-un tabel care conţine pe coloane Durata proiectelor (etapelor) de
cercetare-dezvoltare şi Numărul de proiecte. În funcţie de opţiunea de lucru se poate
lucra, aşa cum s-a mai precizat fie pe fiecare etapă, fie la nivelul întregului proiect. Dacă
se lucrează pe etape, atunci se elaborează câte un tabel pentru fiecare etapă.
2. Se calculează probabilitatea relativă cu relaţiile: pi = ni/Σ ni i = 1, … n şi probabilitatea
cumulată cu relaţia: PK = Σ pi, k = 1, … n-1.
3. Pe acelaşi grafic, având un sistem de două axe de coordonate, pe verticală se prezintă
duratele proiectelor (etapelor) de cercetare, iar pe orizontală probabilităţile cumulate.
4. Se generează un şir de N numere aleatoare, uniform repartizate în intervalul [0,1],
înregistrate într-un tabel, utilizând un generator de numere aleatoare.
5. Se reprezentă printr-un punct pe axa orizontală fiecare număr generat, se duce din acel
punct o paralelă la axa verticală până când se întâlneşte prima bară verticală şi se citeşte
durata de la baza acelei bare, se scrie durata obţinută în tabel.
6. Se calculează media duratei şi abaterea medie pătratică, apoi, se determină intervalul de
încredere al mediei şi se analizează rezultatul obţinut. (Moga, Determining the duration
of R&D processes through Monte Carlo simulation, 2014).
5.3 Determinarea costurilor directe şi indirecte
Cele două categorii de costuri ale unui proiect de cercetare, vor fi calculate considerând că
durata realizării proiectului a fost determinată la nivelul întregului proiect.
Costurile directe ale proceselor de cercetare şi dezvoltare cuprind următoarele tipuri de
costuri: Costul determinării parametrilor de inovare, Costul materialelor, Costul de achiziţii
tehnologice, Costul de utilităţi, Costurile totale de personal direct productiv.
Costurile indirecte ale procesului de cercetare-dezvoltare ale proiectului cuprinde
următoarele tipuri de costuri: Costuri de întreţinere şi reparaţii, Costuri cu combustibilul pentru
încălzire şi pentru prepararea apei calde menajere, Costuri anuale pentru amortizarea mijloacelor
fixe, Costuri cu materiale consumabile, Costuri de energie alta decât cea utilizată în procesul
direct de cercetare-dezvoltare, Costuri cu personalul indirect productiv.
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CAP. 6 METODE DE MĂSURARE A PERFORMANŢELOR ÎN DOMENIUL
CERCETĂRII DEZVOLTĂRII

6.1 Evaluarea cercetării- dezvoltării
Preocuparea pentru evaluarea proceselor de cercetare-dezvoltare există atât la nivel
macroeconomic (naţional, european, global) cât şi la nivel microeconomic şi regional
(mezoeconomic). Indicatorii absoluţi şi relativi prin care se fac evaluările la fiecare nivel sunt
oarecum diferiţi, existând şi zone de intersecţie.
Pe baza analizei efectuate se constată că setul de indicatori de pe cele trei nivele: Nivelul UE,
național și regional sunt semnificativ diferiţi, doar un singur indicator, Cheltuieli de C&D ca %
din PIB fiind definit aproximativ la fel, atât în sistemul european cât şi în cel naţional.

6.2 Corelaţia între PIB şi indexul de inovare a celor mai inovatoare ţări din lume
În 2007, Economist Intelligence Unit, a dezvoltat un index și un clasament de inovare care a
clasat 82 de ţări pe baza capacităţii lor de inovare, din 2004 şi până în 2009, şi a prevăzut
performanţele lor până la 2013. Pentru a clasifica ţările şi pentru a defini indicele de inovare,
Economist Intelligence Unit face distincţie între intrări şi ieşiri de inovare. Intrările de inovare
includ driverele directe şi în contexte mai largi economice, sociale şi politice, sau a mediului de
inovare. Ieşirea de inovare este măsurată prin suma de brevete acordate de către trei birouri
guvernamentale majore de brevete (Moga, Analitic aspects of creativity, innovation, research
and development, 2013 p 78-83), (Moga, Analitic aspects of innovation and infrastructure, p
171-174).
Pentru a identifica un nou instrument de măsurare a gradului de inovare, am identificat
coeficientul de corelare între PIB și indexul de inovare a celor mai inovative 25 de țări din lume,
prezentat în Raportul Economist Intelligent Unit.

6.3 Analiza structurii şi funcţionării întreprinderii industriale
Întreprinderea privită ca întreg, în forma cea mai generală, este un sistem, adică un ansamblu
de elemente sau unităţi funcţionale între care există legături prin fluxuri de masă energie sau
informaţie şi care vizează o anumită finalitate. Va fi privită ca un sistem intrare-ieşire, care
interacţionează cu exteriorul prin mărimi de intrare în sistem (care traversează bariera dintre
mediul exterior şi sistem cu sensul de la mediu la sistem) şi mărimi de ieşire din sistem (care
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traversează bariera dintre mediul exterior şi sistem cu sensul de la sistem la mediu).
Caracterizarea interiorului sistemului se realizează prin mărimi de structură şi relaţiile
funcţionale dintre acestea, funcţia sistemului fiind aceea de a transforma intrările în ieşiri.
Această transformare se face sub coordonarea (comanda) sistemului de management, care
determină modul de interacţiune al tuturor unităţilor structurale şi funcţionale din sistem.
Sistemul de management, la rândul său, realizează procesul de coordonare pe baza obiectivelor
proprii, ţinând seama de informaţiile venite din exteriorul şi interiorul sistemului.
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Elementele descrise mai sus sunt prezentate în schema generală a unei întreprinderi industriale, prezentată în figura 6.1.

Figura 6.1 Schema generală a unei întreprinderi industriale
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6.4 Evaluarea inovării la nivelul întreprinderii
În continuare se propune o soluţie care permite evaluarea capacităţii de inovare şi a efectelor
acesteia la scara întregii întreprinderi. Se doreşte ca această soluţie să includă efectele tuturor
celor patru tipuri de inovaţie. De aceea, pentru a se vedea efectele procesului inovativ, se impune
observarea rezultatelor acestuia la două momente de timp: momentul 1 cel de dinaintea
introducerii inovaţiei şi momentul 2, cel de după inovaţie.
CAP. 7 RELAŢIA DINTRE NIVELUL CERCETĂRII DEZVOLTĂRII ŞI STRATEGIA
DE DEZVOLTARE A ÎNTREPRINDERILOR

7.1 Relaţia dintre cercetare dezvoltare şi competitivitate
Mahroum et al. (2008) au dezvoltat aşa-numitul model de "AC / DC" de inovare, care face
distincţia între cinci funcţii în procesul de "inovare prin adopţie", prin evidenţierea conceptelor
de capacitatea de absorbţie (AC) şi capacitatea de dezvoltare (DC). Cele trei funcţii sunt legate
de AC (accesarea, ancorare şi difuzarea cunoştinţelor) şi cele două de DC (crearea şi exploatarea
cunoştinţelor). Contribuţia cheie al modelului AC / DC este că anunţă o abatere radicală de la
punctul de vedere convenţional, în care funcţiile de crearea şi exploatarea cunoştinţelor sunt
considerate ca puncte de început şi de sfârşit ale procesului de inovare, argumentând că AC este
factorul cel mai important atât pentru crearea cât şi pentru exploatarea cunoştinţelor.

7.2 Modelul cu preţ de vânzare variabil şi cantitate vândută constantă în timp
Aşa cum arată datele statistice, pentru a se menţine pe piaţă, întreprinderile industriale, ca şi
cele din domeniul serviciilor, sunt obligate la îmbunătăţirea continuă a produselor şi
tehnologiilor. Cele care nu investesc suficient în cercetare-dezvoltare vor avea piaţă din ce în ce
mai mică şi profit, de asemenea, din ce în ce mai mic. Pe termen mediu sau lung, asemenea
societăţi sunt sortite, în primă fază, declinului şi apoi dispariţiei. Înainte de dispariţie se
manifestă declinul, care se poate prezenta în trei moduri.

Primul mod este acela în care, pentru a menţine ritmul vânzărilor (cantitatea vândută în
unitatea de timp), societatea este obligată, prin mecanismul cererii şi ofertei, să vândă la preţuri
din ce în ce mai mici. Astfel ea va vinde la distanţe din ce în ce mai mari faţă de punctul de
echilibru al curbelor cererii şi ofertei. Pe termen scurt, firma este în declin.
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Cel de al doilea mod este cel în care societatea nu acceptă să vândă la preţuri mai mici,
situaţie în care, prin mecanismele pieţei, societatea va începe să vândă cantităţi din ce în ce mai
mici în unitatea de timp. Desigur, fără o intervenţie prin inovare, societatea se află într-o situaţie
similar de proastă cea descrisă la primul mod.
Este la fel de posibilă şi manifestarea celui de al treilea mod, care constă în manifestarea
simultană a primelor două de mai sus. Este pe deplin posibil ca atât scăderea preţului cât şi
cantitatea vândută să se manifeste simultan. Situaţia societăţii va fi cu atât mai proastă. Dintre
cele trei, în teza de doctorat vor fi tratate primele două.

Se consideră că vânzările societăţii au variaţia dată de graficul de mai jos:
Preț de vânzare
Pvc
Po
Pn
Ppr

Npc

s

N

2N

Q Cantitate
vândută

Figura 7.4 Preţ de vânzare variabil, cantitate vândută contantă în timp
Unde:
N – Numărul de produse vândute după care se introduce o inovare
Npc - Numărul de produse vândute la preţ constant
Pvc - Preţ de vânzare constant până la vânzarea a NPC produse
Pn - Preţ de vânzare la N unităţi vândute
Ppr – Preţul la pragul de rentabilitate
Ctu = Costuri totale unitare
Ccd = Costuri de cercetare-dezvoltare
Q = volumul producţiei (cantitatea previzionată a fi vândută) pe durata strategică (perioada
acoperită de strategiile societăţii)
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În primul rând pornind din figura 7.4, în cele ce urmează se definește:

 Pvc

Po = 
Pvc − Pn
 Pvc + N − Npc


s ∈ [ 0 , Npc ]

dac ă

(s − Npc )

dac ă

s ∈ ( Npc , N ]
(7.1)

- Dependenţa dintre preţul de vânzare PO la o poziţie oarecare s a intervalului [0, N]
- Dependenţa dintre Pn şi N;
- Dependenţa dintre preţul de vânzare P la o poziţie oarecare s a intervalului [0, Q];
În continuare pentru elaborarea unei strategii corecte, pe un orizont de timp aferent vânzării
unei cantităţi de Q produse, se calculează profitul total Pro obţinut în această perioadă. Prin
ordonarea după N, prin derivare, prin egalare cu zero se obține valoarea maximă a profitului, iar
pentru a obţine profitul maxim în funcţie de datele iniţiale, se înlocuieşte NPmax şi obţinem forma
finală a profitului, prezentată mai jos.

(

Pr o _ max = Q Pvc + G Npc − Ctu −

G (GNpc

2

− 2 Ccd

))

(7.9)

7.3 Modelul cu preţ de vânzare constant şi cantitate vândută variabilă

Se consideră că vânzările societăţii au variaţia de cantitate vândută dată de graficul de mai jos.
Cantitate vândută
Qc
Qo
Qn
Qpr

Tc

t

Tn

2Tn

T Durata
strategiei

Figura 7.8 Preţ de vânzare constant, cantitate vândută variabilă în timp
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Unde:
Tn – Momentul de timp la care se care se introduce o inovare;
Tc – Momentul de timp până la care cantitatea vândută în unitatea de timp este constantă;
Qc – Nivelul vânzărilor constante în timp până la momentul Tc;
Qn – Nivelul vânzărilor în unitatea de timp la momentul Tn;
Qpr – Nivelul vânzărilor în unitatea de timp la momentul Tn;
Ctu = Costuri totale unitare;
Ccd = Costuri de cercetare-dezvoltare pe un ciclu de inovare (pe durata vânzării a N produse);
T = Durata pe care se elaborează strategia.

Calculele prezentate la modelul anterior sunt valabile și la acest model, pornind din cele
prezentate în figura 7.8 obținem forma finală a profitului:

[

Pr o _ max = T Qc (Pv − Ctu ) + Dtc (Pv − Ctu ) −

D (Pv − Ctu ) D (Pv − Ctu )Tc 2 + 2 Ccd

] (7.19)

Din relaţiile precedente, pentru cele două mode prezentate, s-a constat că numărul produselor
vândute la care trebuie introdusă inovarea este mai mare decât numărul Npc de produse vândute
la preţ constant. Maximul se obţine dacă inovaţia se introduce în zona de declin al vânzărilor la o
distanţă de Npc variabilă cu investiţia în cercetare-dezvoltare Ccd şi cu panta G de descreştere a
vânzărilor.

PARTEA A III-A CERCETĂRI APLICATIVE ŞI STUDII DE CAZ ÎN
DOMENUIUL PROCESELOR DE CERCETARE DEZVOLTARE
INOVARE
CAP. 8 APLICAȚII ALE MODELELOR ELABORATE

8.1 Rezultate aferente utilizării modelului super fuzzy FRM în studiul cercetării-dezvoltării
la nivel regional
1. Pentru a studia efectul întrebării (vector) Q7: „Întreprinderea, instituţia, organizaţia dvs., în
2012, a avut activitate de cercetare-dezvoltare?” se defineşte vectorul:
X = (0000000000000000000001000000000000000)
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X*M = (101111011111) = Y
Se înmulţeşte cu transpusa:
Y*MT = (141103557622135101621 10 22513124298745 10) = Z, Zi < 10 = 0, Zi ≥ 10 = 1
Se face asocierea cu 1 pentru elementele de valoare maximă şi 0 pentru celelalte:
Z = (0000000000000000000001000000000000001)
Se înmulţeşte cu matrice generală de relaţionare super fuzzy
Z*M = (202222022222) = Z1, Z1≤ 0 = 0, Z1> 0 = 1
Se face din nou asocierea cu 1 pentru elementele de valoare maximă şi 0 pentru celelalte:
Z1 = (101111011111) = Y.
Deoarece s-a obţinut rezultatul primei înmulţiri, continuarea ciclului de înmulţiri nu mai are
sens, astfel încât se poate preciza modelul super ascuns. Acesta este dat de perechea binară:
{(0000000000000000000001000000000000001), (101111011111)}.
Se constată că acest model super ascuns este compus din doi vectori: vectorul tuturor
variantelor de răspuns şi, respectiv, vectorul referitor la respondenţi.
Vectorul tuturor variantelor de răspuns conţine cifra 0 pe poziţiile la care respondenţii au o
exprimare majoritar negativă (adică se exprimă negativ la varianta de răspuns a întrebării) şi cifra
1 pe poziţiile corespunzătoare răspunsurilor care exprimă o poziţie majoritar pozitivă (adică se
exprimă pozitiv la varianta de răspuns a întrebării). Reprecizăm faptul că, în aceste cazuri, pentru
fiecare variantă de răspuns sunt posibile doar răspunsuri binare, adică 0 sau 1. Modelul super
fuzzy FRM permite şi modelarea cu trei variante de răspuns, aflate în mulţimea {-1 , 0, 1}.
Revenind la cazul de mai sus, se constată că cifra 1 este prezentă pe poziţiile 22 şi 37, iar în rest
toate poziţiile sunt ocupate cu cifra 0. Poziţia 22 este aferentă variantei de răspuns a întrebării
Q7, iar poziţia 37 este aferentă variantei de răspuns a întrebării Q19. În mod concret, la
întrebarea Q7, „Întreprinderea, instituția, organizaţia dumneavoastră, în 2012, a avut activitate de
cercetare-dezvoltare?”, cu o singură variantă binară de răspuns, majoritatea respondenţilor au
răspuns că au această activitate. La fel se interpretează şi cifra 1 de pe poziţia 37 a vectorului
variantelor de răspuns. Cifrele 0 care ocupă toate celelalte poziţii ale vectorului variantelor, arată
că majoritatea răspunsurilor au fost negative.
Vectorul referitor la respondenţi, caracterizează modul în care respondenţii răspund la
întrebarea Q7 şi conţine cifra 0 pe poziţiile la care respondenții dau un răspuns negativ şi cifra 1
pe pozițiile aferente respondenţilor care dau un răspund afirmativ. Rezultă deci că din cei 12
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respondenţi, 2 nu au avut activitate de cercetare-dezvoltare în 2012, spre deosebire de ceilalţi
care au avut.
2. În mod similar se procedează pentru a studia efectul întrebării (vector) Q19 – „Intenţionaţi să
desfăşuraţi activităţi de cercetare – dezvoltare, în 2013?”.Se defineşte:
X = (0000000000000000000000000000000000001)
X*M = (101111011111) =Y
Y*Mt = Z1
Sau X = (000000000001)
X*MT = (0000010111100010000101001000000101001) = Y
Y*M = (63396625697 13) = X1, X1 < 13 = 0, X1 ≥ 13 = 1, X1 = (000000000001) = X.
Se

obţine

modelul

super

ascuns

dat

de

perechea

binară:

{(0000010111100010000101001000000101001), (000000000001)}, arătând influenţa vectorului
(întrebării) Q19 asupra sistemului. Interpretarea rezultatelor se face similar cu cazul precedent.

8.2 Rezultate aferente utilizării metodei Teoriei Jocurilor în luarea deciziilor privind
cercetarea-dezvoltarea
Aplicarea modelului de luare a deciziei de cercetare-dezvoltare prin utilizarea teoriei
jocurilor se va efectua cu ajutorul unui exemplu concret.
Astfel, la nivel de întreprinde sau centru de cercetare, se consideră că există două strategii de
a avea activitate de cercetare-dezvoltare, cu probabilitatea x şi de a nu avea această activitate, cu
probabilitatea 1-x. Investitorii, la fel, au două opţiuni: de a investi pe termen lung în cercetaredezvoltare, cu probabilitatea y şi de investi pe termen scurt, cu probabilitatea 1-y. La fel, se
consideră că angajaţii potenţiali au două strategii pe care le pot aplica, şi anume: să lucreze cu
normă întreagă în activitatea de cercetare-dezvoltare (FI), cu probabilitatea z, sau parţial (PI), cu
probabilitatea 1 – z. Schema acestui tip de joc este cea din figura 8.1.
Arborele de decizie care descrie aceste opţiuni corespunzătoare fiecărei probabilităţi, este cel
din figura de mai jos.
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Figura 8.1 Schema studiului de caz

După cum se vede din arborele de decizie CD decide prima mişcare, alegând între B şi NB.
Alegerea lui CD este urmat de decizia lui I, care nu cunoaşte opţiunea lui CD (prezentat în figură
prin cercurile verzi ce cuprind nodurile). Beneficiul jucătorilor este cuantificat prin vectorii (α, i,
l).
Se presupune că V = (V1, V2, V3, V4), unde V1 este alegerea lui CD şi V1 ∈ {B, NB}, V2 este
alegerea lui I şi V2 ∈ {LI, SI}, V3 este alegerea lui L şi V3 ∈ {FI, PI}, iar V4 este probabilitatea
4

strategiei în general, ∑Vi =1 .
i =1

Dacă x = 1 şi 1 – x = 0, y = 0.3 şi 1 – y = 0,7, z = 0.2 şi 1 – z = 0.8, vor exista următorii vectori:
(B, LI, FI, x×y×z), → (B, LI, FI, (1×0.3×0.2=0.06));
(B, LI, PI, x×y×(1-z)), → (B, LI, FI, (1×0.3×0.8=0.24));
(B, SI, FI,x×(1-y)×z ), → (B, SI, FI, (1×0.7×0.2=0.14));
(B, SI, PI, x×(1-y)×(1-z)), → (B, SI, PI, (1×0.7×0.8=0.56));
(NB, LI, FI, (1-x)×y×z), → (NB, LI, FI, (0×0.3×0.2=0));
(NB, LI, PI, (1-x)×y×(1-z)), → (NB, LI, FI, (0×0.3×0.8=0));
(NB, SI, FI, (1-x)×(1-y) ×x), → (NB, SI, FI, (0×0.7×1=0));
(NB, SI, PI, (1-x)×(1-y)×(1-z)), → (NB, SI, PI, (0×0.7×0.8=0)).
Deci strategia optimă este reprezentată de vectorul (B, SI, PI, x×(1-y)×(1-z)).
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8.3 Rezultate aferente utilizării metodei Monte Carlo în determinarea duratei proceselor
de cercetare-dezvoltare
S-a stabilit pentru o companie cu Monte Carlo simulare durata totală a procesului de
dezvoltare bazat pe experimentele acumulate de compania, de mărime mijlocie, din domeniul
construcţiilor de role cauciuc, cu produse de complexitate relativ redusă, cu o dimensiune medie,
care deţin 30% de pe piaţa locală, cu intenţia de a creşte cota de piaţă. Trebuie remarcat faptul că
aceste valori sunt pentru o inovaţie incrementală. Pentru determinarea timpului necesar s-au luat
în considerare 18 de proiecte derulate anterior, cu următoarele rezultate:

Tabelul 8.1 Durata proiectelor de C&D şi numărul de proiecte
Durata operaţiei (xi) luni
3.5
4
4.5
5
6.5
7

Numărul de experimente(ni)
1
3
3
4
5
2

Sa calculat probabilitatea relativă conform formulei: pi = ni/Σ ni i = 1, … n şi probabilitatea
cumulată prin formula: PK = Σ pi, k = 1, … n-1.
Tabelul 8.2 Probabilitatea relativă şi cumulată
Prob. relativă
0.06
0.17
0.17
0.22
0.28
0.11

Prob. Cumulată
0.06
0.22
0.39
0.61
0.89
1.00

Pe un sistem de două axe de coordonate, pe verticală s-a reprezentat duratele, iar pe
orizontală probabilităţile cumulate. Pe fiecare interval asociat unei durate se construieşte câte o
bară verticală care are înălţimea egală, cu probabilitatea cumulată corespunzătoare acelei durate.
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Figura 8.2 Reprezentarea duratelor şi probabilităţilor cumulate

S-a generat un şir de N=50 numere aleatoare uniform repartizate în intervalul [0,1] utilizând
un generator de numere aleatoare înregistrat într-un tabel. Apoi s-a reprezentat printr-un punct
pe axa orizontală fiecare număr generat, s-a dus din acel punct o paralelă la axa verticală până
când s-a întâlnit prima bară verticală şi s-a citit durata de la baza acelei bare, s-a scris durata
obţinută în tabel. Rezultă astfel un şir de N durate simulate.

Figura 8.3 Reprezentare numere aleatoare şi N durate simulate

La final s-a calculat media duratei m = Σi xi/N, m = 5.13 şi abaterea medie pătratică = 5.09, sa determinat intervalul de încredere al mediei în jur de 5.2 luni.
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8.4 Rezultate aferente corelaţiei între PIB şi indexul de inovare a celor mai inovative ţări
din lume
Având în vedere afirmaţia din literatura de specialitate, care presupune că există o legătură
între PIB şi indexul de inovare, în continuare se va cerceta această dependență.

Figura 8.4 Reprezentarea grafică a corelaţiei între indicele inovaţiei şi PIB (2004-08)

Figura 8.5 Reprezentarea grafică a corelaţiei între indexul inovaţiei şi PIB (2009-13)

Din tabelul 6.1 şi 6.2 (subcapitolul 6.2) s-au extras valorile, între 2004-08 şi 2009-13,
folosind funcţia CORREL din Microsoft Excel, s-a obţinut valorile coeficientului de corelare
astfel: pentru tabelul 6.1 (2004-08) coeficientul are valoarea 0.38, iar pentru tabelul 6.2 (200913) coeficientul 0.34. Coeficientul de corelare are valoarea minimă 0, daca între variabile nu
există nici o relaţie observabilă, şi maximă 1 dacă între variabile se poate stabili relaţie analitică.
În cele două cazuri prezentate se constată faptul că valorile coeficientului de corelare sunt
subunitare, ceea ce înseamnă că există o conexiune între variabile (coeficientul este mai mare
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decât 0), dar de mai mică intensitate (valorile coeficientului sunt mai mici de 1, chiar mai mici de
0.5).
Se poate constată că între nivelul activităţilor de cercetare-dezvoltare-inovare, caracterizate
de indexul de inovare, şi PIB, există o relaţie interpretabilă ştiinţific. Cu alte cuvinte, bunăstarea
unei naţiuni este dependentă de modalităţile în care îşi valorifică capacităţile creative şi de
inovative.
De asemenea, mai trebuie precizat că rezultatul subunitar al analizei statistice se datorează
faptului că în tabel sunt incluse ţări din UE şi ţări din afara UE, care au investiţii diferite în
cercetare-dezvoltare-inovare. La nivelul Uniunii Europene există tratatul de la Lisabona,
conform căruia fiecare ţară din UE trebuie să cheltuie 3% din produsul intern brut (PIB) pentru
C&D. În 2010, cele 27 de state membre ale UE au cheltuit cu C&D , în medie, circa 2.01% din
PIB.

8.5 Rezultate aferente corelaţiei între cheltuieli de cercetare-dezvoltare şi valoarea
adăugată brută în România
Valoarea adăugată brută (VAB) este o măsură a valoarii bunurilor şi serviciilor produse întro zonă, industrie sau sector al unei economii. Aceasta poate fi determinată prin metoda de
distribuţie (aditivă), care însumează costurile de personal, impozite, amortizare şi profit.
Ca şi în cazul precedent, literatura de specialitate presupune că există o legătură strânsă între
cheltuielile C&D şi valorea adăugată brută, prin valoarea adăugată brută, înţelegând rezultatul
cuantificat, măsurat al investiţiilor în C&D.
Pentru stabilirea corelaţiei dintre cele două mărimi, analizăm cheltuielile de cercetare şi
dezvoltare, valoarea adăugată brută şi PIB în ultimii trei ani (2009-2011) în România. Aceste
mărimi sunt cele din tabelul de mai jos.

Tabelul 8.3 Cheltuieli de C&D, VAB (valoare adăugată brută) şi PIB în ultimele 3 ani.
Chelt. de C&D
VAB
PIB

2009
2356907
431763.7
480853.4

2010
2413467
445119.4
492875.4
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2011
2786800
483364.1
535386.4

Mii. lei-

Reprezentarea grafică a relaţiei dintre cele două variabile (chelt. de C&D şi VAB) este
prezentată în figura 8.6, unde pe axa OX sunt aşezate cheltuielile de C&D, iar pe axa OY
valoarea adăugată brută (VAB) pentru 2009, 2010 şi 2011.

Figura 8.6 Reprezentarea grafică a corelaţiei dintre cheltuielile de C&D şi valoarea
adăugată brută

Graficul de mai sus s-a obţinut cu datele din tabelul 8.3, pentru anii 2009-2011, folosind
funcţia CORREL Microsoft Excel, şi s-a obţinut, de asemenea, valoarea coeficientului de
corelare, care este aproape de 1 (0.98), ceea ce înseamnă că există o conexiune directă, de
intensitate mare.
S-a constatat că pe baza tendinţelor de cheltuieli C&D putem prognoza tendinţele referitoare
la valoarea adăugată brută, ceea ce este important în calcularea prognozată a PIB-ului.

CAP. 9 CERCETARE DE MARKETING ASUPRA ACTIVITĂŢII DE C&D LA NIVEL
REGIONAL

9.1 Statistica aferentă Chestionarului
Scopul cercetării este măsurarea resurselor destinate cercetării-dezvoltării la nivel regional
(Regiunea Centru) din România precum şi obţinerea unor date primare, care vor avea un rol
primordial în luarea deciziilor potrivite pentru creşterea competitivităţii şi dezvoltării economiei
bazate pe cunoaştere.
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Metodologia presupune stabilirea căilor de obţinere a informaţiilor şi a modului de procesare
a acestora. Astfel, pentru a compensa lipsa unor statistici detaliate în domeniu, o alternativă
convenabilă ar fi realizarea unor anchete bazate pe chestionar prin care să poată fi investigat
stadiul actual a cercetării-dezvoltării la nivel regional în România, prin evaluarea aspectelor
pozitive şi a deficienţelor. Prelucrarea datelor se va face prin metode de statistică economică.
Grupul ţintă este format din întreprinderile, organizaţiile şi instituţiile care au activitate de
cercetare-dezvoltare la nivel regional în România (Regiunea Centru).

Tabelul nr 9.2 Modul de constituire a eşantionului în cadrul eşantionării stratificate
Domeniu de
activitate

Număr
Ponderea în
firme/instituţii total populaţiei

Institute de cercetare
Staţiuni de cercetare
Centre de cercetare
Universităţi
Firme cu activităţi
de C&D, conform
CUI
Total

5
9
28
6
64

4.47%
8.03%
25%
5.36%
57.14%

Mărime
teoretică
subeşantion
1
2
8
2
18

112

100 %

31

Mărime
practică
subeşantion
2
3
7
2
17

31

Tabelul nr 9.3 Determinarea tobs
Domeniu de
activitate

Număr
firme/instituţii

Eşantion
(n)

5

Ponderea în
total
populaţiei
(π)
4.47%

Tobs

>1.96
H1

2

% din
total
eşantion
(p)
6.45%

Institute de
cercetare
Staţiuni de
cercetare
Centre de cercetare
Universităţi
Firme cu activităţi
de cercetaredezvoltare,
conform CUI
Total

0.45

Fals

9

8.03%

3

9.68%

0.31

Fals

28
6
64

25%
5.36%
57.14%

7
2
17

22.58%
6.45%
54.84%

0.32
0.25
0.23

Fals
Fals
Fals

112

100 %

31

100 %

Raportul critic (tobs) se compară cu mărimea teoretica şi se respinge ipoteza H1, în
conformitate cu regula de decizie (tobs = 0.45 > 1.96 - fals). Prin urmare, putem şti cu o
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probabilitate de 95% ca diferenţa dintre cele două procente este nesemnificativă. La fel s-a
procedat şi în cazul celorlalte valori, în consecinţă se poate garanta cu o probabilitatea de 95% ca
diferenţele sunt nesemnificative.

9.2 Obiectivele chestionarului
În vederea realizării scopului propus s-au identificat trei obiective principale prezentate în
figura de mai jos.

Figura 9.2 Obiectivele chestionarului (cercetării de marketing)
9.4 Ipotezele cercetării de marketing
Ipotezele aferente obiectivelor identificate în vederea realizării scopului prezentei cercetări
sunt prezentate în figura nr. 9.23.

Figura 9.23 Ipotezele prezentei cercetări
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În următorul tabel se definesc ipotezele statistice conform ipotezelor generale și se validează
cu ajutorul programului statistic SPSS cu tabel de frecvențe, tabel de contingență și testul numit
“one sample test”.
Ipoteze

Ipoteze statistice

Instrument
de validare

H1

H0: Cel mult 70% din respondenți a introdus în 2012 un proces, produs nou sau o metodă,
abordare de marketing noua în regiunea Centru din România.
H1: Mai mult de 70% din respondenți a introdus în 2012 un proces, produs nou sau o
metodă, abordare de marketing noua în regiunea Centru din România.

- Tabel de
frecvențe
- Tabel de
contingență
One
sample test

H2:
H 2.1
H 2.2
H 2.3

H0: Cel puțin 50% din respondenți neagă faptul/afirmația că din cadrul cheltuielilor
curente, cele cu personal se află pe primul loc, în timp ce cheltuielile cu echipamente și
aparatură sunt cele mai importante din categoria cheltuielilor de capital.
H1: Mai puțin de 50% din respondenți neagă faptul/afirmația că din cadrul cheltuielilor
curente, cele cu personal se află pe primul loc, în timp ce cheltuielile cu echipamente și
aparatură sunt cele mai importante din categoria cheltuielilor de capital.

- Tabel
frecvențe
calcularea
medie,
median,
abaterea
standardă
varianța

H0: Cel puțin 50% din respondenți neagă faptul că cele mai multe cercetări se încadrează în
categoria cercetării aplicative din fonduri private.
H1: Mai puțin de 50% din respondenți neagă faptul că cele mai multe cercetări se
încadrează în categoria cercetării aplicative din fonduri private.

de
cu
de

și

H0: Cel puțin 50% din respondenți dezbate faptul că cercetările sunt realizate în cadrul
entităților.
H1: Mai puțin de 50% din respondenți dezbate faptul că cercetările sunt realizate în cadrul
entităților.
H3:
H 3.1
H 3.2

H0: Cel mult 50% din respondenți susține afirmația că dintre domeniilor științifice prezente
în regiune domină domeniul științei inginerești.
H1: Mai mult de 50% din respondenți susține afirmația că dintre domeniilor științifice
prezente în regiune domină domeniul științei inginerești.

Tabel
de
frecvențe

H0: Cel mult 50% din personalul implicat în C&D este reprezentat de bărbați cu studii
superioare angajați ca cercetătorii.
H1: Mai mult de 50% din personalul implicat în C&D este reprezentat de bărbați cu studii
superioare angajați ca cercetătorii.

Analiza legăturii dintre două variabile prin tabelul de contingenţă
S-a încercat evidenţierea legăturii dintre numărul firmelor din regiunea Centru care a avut
activitate de C&D în 2012 şi numărul întreprinderilor care are intenţia să desfăşoară activitate de
cercetare şi în 2013.
Ipotezele statistice testate:
H0: Mai puţin ca 50% a firmelor care au avut activitate de C&D în 2012 va avea activitatea de
cercetare şi în 2013.
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H1: Mai mult ca 50% a firmelor care au avut activitate de C&D în 2012 va avea activitatea de
cercetare şi în 2013.

Tabelul 9.16. Întreprinderea, instituţia, organizaţia Dvs. in 2012 a avut activitate de C&D?
* Intenţionaţi să desfăşuraţi activitate de C&D în 2013? Crosstabulation
Intreprinderea, institutia, organizatia Dvs. in 2012 a avut activitate de C&D? *
Intentionati sa desfasurati activitate de C&D in 2013? Crosstabulation

Intentionati sa desfasurati activitate
de C&D in 2013?
Nu
Intreprinderea, institutia,

Da

Total

Nu

2

4

6

organizatia Dvs. in 2012 a avut Da

0

25

25

2

29

31

activitate de C&D?
Total

Prin încrucişarea a celor două variabile se observă că firmele care au avut activitate de C&D
în 2012 în mare majoritate au intenţia să desfăşoară activitate de cercetare şi în 2013, respectiv
29 din 31 respondenţi are intenţia să desfăşoară activitate de C&D în 2013, deci se validează H1.

Analiza varianţei ANOVA
Ipotezele statistice testate:
H0: Tipul inovaţiei nu are influenţă semnificativă asupra mărimii cheltuielilor de personal.
H1: Tipul inovaţiei are influenţă semnificativă asupra mărimii cheltuielilor de personal.
Tabel nr.9.17 Analiza varianţei ANOVA pentru tipul inovaţiei asupra mărimii cheltuielilor
de personal
ANOVA
Sum of
Squares

Mean
df

Square

Intreprinderea, organizatia,

Between Groups

4.959

24

.207

institutia Dvs. in perioada

Within Groups

1.429

6

.238

2010-2012, a introdus: produs

Total

6.387

30

Intreprinderea, organizatia,

Between Groups

4.221

24

44

.176

F

Sig.

.868

.636

.616

.816

institutia Dvs. in perioada

Within Groups

1.714

6

.286

2010-2012, a introdus: proces

Total

5.935

30

Intreprinderea, organizatia,

Between Groups

6.120

24

.255

institutia Dvs. in perioada

Within Groups

1.429

6

.238

2010-2012, a introdus: metoda

Total

7.548

30

Intreprinderea, organizatia,

Between Groups

6.120

24

.255

institutia Dvs. in perioada

Within Groups

1.429

6

.238

2010-2012, a introdus:

Total

7.548

30

1.071

.511

1.071

.511

abordare de marketing

Din tabelul de mai sus se observă că s-a realizat o testare separată a influenţei fiecărei
variabile independente: tipurile inovaţiei (x) asupra variabilei dependente, mărimea cheltuielilor
de personal. (y) La toate variabilele (produs, proces, metoda de organizare şi abordare nouă de
marketing) nivelele de semnificaţie minime sunt mai mari decât 0,05, ca atare se acceptă ipoteza
H0 conform căreia tipul inovaţiei nu are influenţă semnificativă asupra mărimii cheltuielilor de
personal.

În continuare s-a testat dacă modul de încadrare a angajaţilor în activitatea de C&D
influenţează tipul cercetării în care sa investit (cercetarea aplicativă).
Ipotezele statistice testate :
H0: Modul de încadrare a angajaţilor în activitatea de C&D nu influenţează tipul cercetării în
care sa investit (cercetare aplicativă).
H1: Modul de încadrare a angajaţilor în activitatea de C&D influenţează tipul cercetării în care sa
investit (cercetare aplicativă).

Tabel nr.9.18 Analiza varianţei ANOVA asupra modului de încadrare a angajaţilor în C&D
şi tipul cercetării
ANOVA
Sum of
Squares

Mean
df

Square

Modul de incadrarea a

Between Groups

5.541

21

.264

personalului angajat in C&D:

Within Groups

1.556

9

.173

Cercetatori

Total

7.097

30

Modul de incadrarea a

Between Groups

7.048

21

.336

personalului angajat in C&D:

Within Groups

.500

9

.056

45

F

Sig.

1.527

.261

6.041

.004

Tehnicieni

Total

7.548

30

Modul de incadrarea a

Between Groups

5.385

21

.256

personalului angajat in C&D:

Within Groups

1.389

9

.154

Alte categorii

Total

6.774

30

1.662

.218

În tabelul de mai sus se observă că s-a realizat o testare separată a influenţei fiecărei variabile
independente: moduri de încadrare a personalului (x) asupra tipul cercetării în care s-a investit
cel mai mult (y). Pentru că nivelului de semnificaţie este mai mare la variantele de răspuns
cercetători şi alte categorii de 0,05 putem trage concluzia că în aceste cazuri modul de încadrare
a angajaţilor în activitatea de C&D nu influenţează tipul cercetării în care s-a investit cel mai
mult (cercetare aplicativă). Astfel trebuie acceptată ipoteza H0. La varianta de răspuns tehnicieni,
nivelul de semnificaţie fiind mai mică de 0,05 se acceptă ipoteza H1, adică în acest caz modul de
încadrare a angajaţilor în activitatea de C&D influenţează tipul cercetării în care s-a investi cel
mai mult (cercetare aplicativă).
CAP.10 CONCLUZII FINALE ŞI CONTRIBUŢII ORIGINALE
10.1 Concluzii finale
Prezenta teză de doctorat urmăreşte să contribuie la şansele de creştere a nivelului cercetăriidezvoltării-inovării la nivel microeconomic, mezoeconomic, dar şi macroeconomic, prin metode
şi modele calitative şi cantitative, utile tuturor întreprinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor
preocupate de cercetarea fundamentală, aplicativă şi dezvoltarea experimentală.
Obiectivul principal al tezei este acela de a contribui la îmbunătăţirea metodologiei şi
activităţilor de planificare, proiectare şi derulare a proceselor de cercetare-dezvoltare-inovare şi a
impactului acestora asupra competitivităţii întreprinderilor industriale, cu orientări aplicative în
Regiunea Centru a României.
Obiectivul principal a fost atins prin următoarele obiective specifice:
- Determinarea nivelului actual al abordărilor teoretice şi aplicative în domeniul cercetăriidezvoltării-inovării, precum şi al impactului asupra competitivităţii întreprinderilor;
- Elaborarea unor modele şi metodologii noi care să contribuie la creşterea eficienţei
proceselor de cercetare-dezvoltare-inovare;

46

- Validarea modelelor şi metodologiilor elaborate, prin cercetări aplicative la nivelul Regiunii
Centru a României. Cele trei mari părţi în care este structurată teza sunt în concordanţă cu
aceste obiective.
Prin analiza stadiului actual a problematicii C&D şi al specificului acesteia la nivel regional
(Regiunea Centru), s-a constatat că necesitatea de adaptare permanentă a întreprinderilor pentru a
face faţă competiţiei la nivel regional, naţional şi european, le obligă la aplicarea noilor realizări
ale ştiinţei şi tehnologiei moderne, ceea ce contribuie la creşterea importanţei strategiei de
cercetare-dezvoltare.
Datele analizate arată că în 2010, cele 27 de state membre ale UE au alocat pentru cercetaredezvoltare circa 2.01% din PIB. România a cheltuit 2872,7 milioane de lei pe cercetaredezvoltare în 2012, reprezentând 0.49% din PIB. Un număr de 42 674 de angajaţi au lucrat în
cercetare-dezvoltare, iar dintre tipurile de cercetare, în ţara noastră domină cercetarea
fundamentală.
Din cele 8 regiuni de dezvoltare, Regiunea Centru ocupă poziţia a 6-a (2012), după ponderea
cheltuielilor totale din activitatea de cercetare – dezvoltare, cu o tendinţă descrescătoare.
Explicaţia principală este dată de faptul că atât Regiunea Centru cât şi România se confruntă cu
un proces semnificativ de emigrare, adică cu o pierdere de resurse umane înalt calificate.
În teză sunt elaborate metodologii de utilizare a unor modele matematice pentru studiul
fenomenelor de cercetare-dezvoltare inovare. Astfel, s-a prezentat metodica de utilizare a
matricelor super fuzzy FRM în determinarea rezultatelor anchetei bazate pe chestionar, având ca
scop identificarea existenţei şi ponderii activităţii de C&D în regiunea Centru din România.
Apoi, într-un capitol distinct s-a detaliat aplicabilitatea teoriei jocurilor în luarea deciziilor
privind C&D. S-a accentuat faptul că atingerea unui anumit nivel de dezvoltare durabilă indică
un comportament social raţional din partea tuturor factorilor de decizie. Apoi s-a determinat
modul de calculare a costurilor directe şi indirecte aferente activităţii de C&D, care include
determinarea duratei proceselor de C&D prin simularea Monte Carlo.
Urmărind posibilităţile de analiză şi măsurare a performanţelor inovaţiei la nivel
microeconomic, la nivel de întreprindere industrială sau întreprindere furnizoare de servicii, s-a
constatat că literatura de specialitate oferă doar indici calitativi.
Pentru a se menţine pe piaţă, întreprinderile industriale, ca şi cele din domeniul serviciilor,
sunt obligate la îmbunătăţirea continuă a produselor şi tehnologiilor. De aceea s-a modelat
situaţia când preţul de vânzarea este variabil şi cantitatea vândută constantă în timp şi situaţia
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când preţul de vânzarea este constant şi cantitatea vândută variabilă. Din cele două modele s-a
constat că numărul produselor vândute la care trebuie introdusă inovarea este mai mare decât
numărul Npc de produse vândute la preţ contant. Profitul maximul se obţine dacă inovaţia se
introduce în zona de declin al vânzărilor la o distanţă de Npc variabilă cu investiţia în cercetaredezvoltare Ccd şi cu panta G de descreştere a vânzărilor.
Prin utilizarea modelului Super Fuzzy FRM, pentru interpretarea rezultatelor anchetei bazate
pe chestionar, în aplicarea proceselor de cercetare-dezvoltare-inovare, au rezultat alte concluzii
importante. S-a studiat efectul a doi vectori aplicaţi pe sistemul dinamic M. S-a obţinut produsul
X*M = Y , unde Y reprezintă produsul super special. S-a continuat până când s-a ajuns la
punctul fix, care a format o pereche binară, numită model super ascuns al sistemului super
dinamic.
Utilizând modelul teoriei jocurilor, este construită şi rezolvată o aplicaţie utilizabilă în
modelarea comportamentului principalilor actori ai procesului de cercetare-dezvoltare: firma,
investitorii şi angajaţii potenţiali.
Metoda de simulare Monte Carlo permite determinarea duratei proceselor de cercetaredezvoltare. Astfel, se pot obține antecalculaţii sau previziuni de cost aferente unui astfel de
procest. Validarea metodologiei de determinare a duratei duratei proceselor de cercetaredezvoltare a fost realizat printr-un studiu de caz.
Prin analiza corelaţiei între PIB şi indexul de inovare la nivelul UE, se precizează că
rezultatul subunitar al analizei statistice se datorează faptului că în UE se află țări care au
investiţii diferite în cercetare-dezvoltare-inovare. La nivelul Uniunii Europene există tratatul de
la Lisabona , conform căruia fiecare ţară din UE ar trebui să cheltuie 3% din produsul intern brut
(PIB) pe C&D. În 2010, cele 27 de state membre ale UE au cheltuit în acest domeniu circa
2.01% din PIB.
Pe baza cercetării de marketing, realizate la nivelul regiunii Centru din România, cu scopul
de a măsura resursele destinate cercetării-dezvoltării, precum şi de a obţine unele date primare,
care vor avea un rol primordial în luarea deciziilor potrivite pentru creşterea competitivităţii şi
dezvoltării economiei bazate pe cunoaştere, se constată că mai mult de 70% din respondenţi a
introdus în 2012 un produs/proces nou sau o metodă/abordare de marketing nouă.
Firmele/instituţiile care au introdus un nou produs în 2012 au intenţia să desfăşoare activitate de
cercetare şi în 2013. În cadrul cheltuielilor curente, cele cu personalul se află pe primul loc,
urmate de cheltuieli materiale şi de alte cheltuieli. Cele mai multe cheltuieli se încadrează în
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categoria cercetării aplicative, urmate de cercetările fundamentale şi experimentale, în timp ce
majoritatea cheltuielilor de C&D din regiune sunt finanţate din fonduri proprii. Dintre domeniile
ştiinţifice, prezente în regiune, pe primul loc se află ştiinţele inginereşti. Mai mult de 50% din
personalul implicat în C&D este reprezentat de bărbaţi cu studii superioare, angajaţi ca
cercetători. Pe baza analizelor Anova, s-a tras concluzia că tipul inovaţiei nu are influenţă
semnificativă asupra mărimii cheltuielilor de personal.
10.2 Contribuţii originale
În cele ce urmează vor fi prezentate rezultatele şi contribuţiile originale ale tezei, obţinute
prin analiza stadiului actual al C&D la nivel european, naţional şi regional, prin aplicarea a
diverselor metode şi modele în studiul fenomenelor de C&D şi prin cercetări aplicative şi studii
de caz. Într-o enumerare succintă, aceste contribuţii sunt:
-

Analiza, pe baza informaţiilor publice existente, a stadiului actual a problematicii C&D şi
al specificului acesteia la nivel regional (Regiunea Centru);

-

Elaborarea unei sinteze a literaturii de specialitate în domeniul cercetării-dezvoltării la
nivel mezo şi macroeconomic;

-

Elaborarea metodei de utilizare a matricilor Super Fuzzy FRM în analiza activităţilor de
C&D în regiunea Centru din România;

-

Crearea unui model de aplicare a teoriei jocurilor în luarea deciziei de a investii în
cercetare-dezvoltare;

-

Determinarea duratei proceselor de cercetare-dezvoltare prin metoda Monte-Carlo,
aplicată în calculaţia de costuri;

-

Elaborarea unui program de calculator utilizând programul Visual Basic pentru realizarea
simulării Monte-Carlo;

-

Calculul costurilor în procesele de cercetare-dezvoltare;

-

Analiza structurii şi funcţionării întreprinderii industriale, prin luarea în considerare a
factorilor interni şi externi determinanţi pentru funcţionarea acesteia; evidenţierea
mărimilor de intrare şi ieşire din sistem şi relaţiile dintre acestea;

-

Determinarea duratei optime şi a numărului ciclurilor de cercetare-dezvoltare, prin
modelarea situaţiei în care

preţul de vânzarea este variabil şi cantitatea vândută

constantă;
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-

Determinarea duratei optime şi a numărului ciclurilor de cercetare-dezvoltare, prin
modelarea situaţiei în care preţul de vânzarea este constant şi cantitatea vândută variabilă;

-

Analiza corelaţia dintre PIB şi indexul de inovare a celor mai inovative ţări din lume;

-

Elaborarea unei metodologii de cercetare statistică a fenomenelor de cercetaredezvoltare-inovare;

-

Analiza corelaţiei dintre cheltuielile de cercetare-dezvoltare şi valoarea adăugată brută
din România;

-

Determinarea stării proceselor de cercetare-dezvoltare-inovare la nivel regiunii Centru
din România, prin utilizarea metodologiei proprii.

10.3 Direcţii viitoare de continuare a cercetărilor
Ne aflăm în faţa unei noi etape de elaborare de programe strategice la nivelul Uniunii Europene,
dar şi pe plan naţional, programe în care rezultatele evaluării stadiului actual al cercetării-dezvoltării
la nivelul regiunii Centru din România pot fi utile în pregătirea noilor planuri, programe şi proiecte
de dezvoltare.

Prezenta cercetare urmăreşte să contribuie la îmbunătăţirea metodologiei şi activităţilor de
planificare, decizie, proiectare şi derulare a proceselor de cercetare-dezvoltare-inovare şi a
impactului acestora asupra competitivităţii întreprinderilor industriale, cu orientări aplicative în
Regiunea Centru a României.
Pornind de la rezultatele obţinute prin prezenta teză, cercetările viitoare se vor concentra pe
aplicarea actualelor metode pentru aplicaţii concrete la diferite companii industriale. Pe baza
cerinţelor companiilor, se are în atenţie dezvoltarea metodologiei actuale de evaluare a nivelului
de dezvoltarea a întreprinderilor la nivel micro şi mezoeconomic şi oferirea de soluţii concrete
favorabile acestora.
O altă posibilă continuare a cercetării efectuate reprezintă dezvoltarea modelului super fuzzy
FRM, prin crearea posibilităţilor de a fi utilizat şi pentru întrebări deschise din chestionare.
O altă posibilitate este dată de analiza posibilităţilor de aplicare şi a impactului unor
instrumente specializate, cum sunt spin-off-urile, pentru a facilita transferul cunoştinţelor
rezultate din cercetare-dezvoltare. Conform literaturii de specialitate, spin-off-urile sunt societăţi
create de antreprenori universitari, cu scopul de a valorifica produse şi servicii inovatoare, care în
condiţii normale nu ar fi valorificate. Se va efectua o analiza aprofundată a situației spin-off-
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urilor din Europa, România şi din Regiunea Centru, precum şi o cercetare asupra legăturii între
nivelul de dezvoltare şi spin-off-uri.

Sinteza rezultatelor cercetării:
-

Lucrări ISI: 2, dintre care două ca prim autor;

-

Lucrări BDI: 8, dintre care 6 ca prim autor;

-

Alte lucrări: 2, dintre care una ca prim autor.

-

Contracte de cercetare: 4, ca membru in echipă.
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Scurt rezumat al tezei
Teza de doctorat intitulată: Managementul cercetării-dezvoltării la nivelul regional, oferă
atât soluţii teoretice cât şi metode şi modele practice utilizabile în studiul, modernizarea şi
îmbunătăţirea activităţii de cercetare-dezvoltare la nivel regional. Lucrarea include IX capitole,
grupate în III părţi majore pornind de la stadiul actual a C&D în Regiunea Centru, prin
contribuţii teoretice în studiul fenomenelor de C&D şi cercetări experimentale şi studii de caz în
aplicarea proceselor de CDI, până la concluzii finale şi contribuţii originale. În cap. I se prezintă
consideraţiile privind C&D la nivel internaţional şi local. Cap. II cuprinde principalele metode şi
modele utilizate în studiul C&D. În cap. III se prezintă obiectivele tezei. Cap. IV cuprinde
analiza rezultatelor şi luarea deciziilor în procesele de C&D, în timp ce în cap. V se determină
costurile proceselor de C&D. În cap. VI se prezintă metode de măsurarea a performanţelor în
C&D, iar în cap. VII se conturează relaţia dintre nivelul C&D şi strategia de dezvoltare a
întreprinderilor. În cap. VIII se prezintă rezultatele obţinute prin utilizarea de diverse metode şi
modele în studiul C&D. Cap IX cuprinde cercetarea de marketing asupra activităţii de C&D la
nivel regional.

Short abstract of the thesis
This PhD. thesis entitled: Management of research and development at the regional level,
offers both theoretical solutions and practical models and methods useful in the study,
modernization and improvement of R&D at regional level. The paper includes IX chapters,
grouped into III major parts starting with the current state of R & D in the Centre Region of
Romania continuing with theoretical contributions in the study of R & D and with experimental
researches and case studies in the application of RDI processes, ending with the conclusions and
original contributions. Chap. I presents considerations on R & D at international and local level.
Chap. II contains the main methods and models used in the study of R & D. The thesis objectives
are presented in chap. III. Chap. IV contains the analysis of results and decision making
processes of R & D, while in chap. V are determined the costs of R & D processes. Chap. VI
presents methods for performance measurement in R & D and chap. VII outlines the relationship
between the R & D level and the development strategy of enterprises. Chap. VIII presents the
results obtained using different methods and models in the study of R & D. Chapter IX includes
the marketing research on R & D activities at the regional level.
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