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A7.10  Îmbunătățirea capacității de incluziune socială a comu-
nității marginalizate Teaca, Vile Tecii și Pinticu prin aplicarea și 
promovarea inovării sociale.

    INOVAREA SOCIALĂ

        Inovarea socială reprezintă un proces complex ce introduce pe 
piaţă noi tehnologii, noi produse materiale sau noi servicii prin                 
creativitate, invenţie sau descoperire.
        Conform DEX, „a inova” înseamnă a face o schimbare, a intro-
duce o noutate într-un domeniu, într-un sistem etc.; a introduce, a 
adopta, a propaga o inovaţie.
        Inovarea este recunoscută drept motorul dezvoltării. Inovarea 
socială presupune dezvoltarea de idei, servicii și modele prin care pot 
fi mai bine abordate provocările sociale, cu participarea actorilor 
publici și privați, inclusiv a societății civile, cu scopul îmbunătățirii 
serviciilor sociale.
      Programul Operațional Capital Uman promovează inovarea 
socială, în special cu scopul de a testa, și, eventual, a implementa la 
scară largă soluții inovatoare, la nivel local sau regional, pentru a 
aborda provocările sociale.

         Cum se acordă și ce valoare are indemnizația de maternitate 

      Indemnizația de maternitate este plătită din bugetul Fondului 
național unic de asigurări sociale de sănătate, lunar, pe toată perioada              
concediului de maternitate. 
          Calculul și plata sunt realizate de către angajator, pe baza certifi-
catului medical eliberat potrivit legii, pe care angajata are obligația să 
îl prezinte în timp util, cel târziu la data de 5 a lunii următoare celei 
pentru care s-a acordat concediul. 
         Indemnizația reprezintă 85% din media veniturilor realizate în ulti-
mele 6 luni. Beneficiază de indemnizație salariatele care în ultimele 12 
luni anterioare începerii concediului de maternitate au avut un stagiu de 
cotizare de minimum o lună. 
        Sunt luate în calcul ca stagiu de cotizare și perioadele de concediu    
medical, pensie de invaliditate, studii absolvite reprezentând cursuri la 
zi în învățământul universitar, concediu și indemnizație pentru creșterea 
copilului.
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nității marginalizate Teaca, Vile Tecii și Pinticu prin aplicarea și 
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    INOVAREA SOCIALĂ

        Inovarea socială reprezintă un proces complex ce introduce pe 
piaţă noi tehnologii, noi produse materiale sau noi servicii prin                 
creativitate, invenţie sau descoperire.
        Conform DEX, „a inova” înseamnă a face o schimbare, a intro-
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adopta, a propaga o inovaţie.
        Inovarea este recunoscută drept motorul dezvoltării. Inovarea 
socială presupune dezvoltarea de idei, servicii și modele prin care pot 
fi mai bine abordate provocările sociale, cu participarea actorilor 
publici și privați, inclusiv a societății civile, cu scopul îmbunătățirii 
serviciilor sociale.
      Programul Operațional Capital Uman promovează inovarea 
socială, în special cu scopul de a testa, și, eventual, a implementa la 
scară largă soluții inovatoare, la nivel local sau regional, pentru a 
aborda provocările sociale.

        Exemple de teme de inovare socială care ar putea fi utilizate:
- metode inovatoare de implicare activă a membrilor comunității în 
operațiunile sprijinite, inclusiv pentru depășirea barierelor de ordin 
moral sau care țin de cutumele din societate/etnice;
- metode inovatoare de combatere a discriminării;
- valorificarea oportunităților locale în identificarea soluțiilor propuse;
- activități și inițiative care vizează promovarea egalității de șanse, 
nediscriminarea etc.
- crearea și consolidarea de parteneriate, reţele şi platforme de             
colaborare între centrele de sprijinire a afacerilor şi incubatoarelor/-
clusterelor/hub-urilor existente la nivel naţional/ regional/local pentru 
susţinerea grupului ţintă şi a oricăror persoane interesate, cu resurse 
privind înfiinţarea şi dezvoltarea afacerilor;
 - aplicarea de mecanisme de preluare de către agenţii economici a unor 
servicii publice, prin intermediul unor activităţi comerciale vizând 
servicii sociale, culturale, de mediu etc. (de ex. alpinism utilitar,        
peisagistică, îngrijire bătrâni, livrarea la domiciliu de alimente sau alte 
consumabile etc.);
- dezvoltarea de cooperative pentru livrarea unor servicii necesare în 
comunitate.
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        A1
        Inovarea socială la nivelul acestei activități constă în încheierea 
de parteneriate cu instituții de profil, pe perioada de implementare 
a proiectului, în speta ISJ, cu rolul de a sprijini procesul de                  
sustenabilitate a activității cuprinzând componenta educațională, pe 
o perioadă de 7 luni de la data finalizării proiectului.
   
       A1.1
      Inovarea socială la nivelul acestei activități constă în: aducerea 
în comunități sărace, precum Teaca, Viile Tecii și Pinticu, a unui 
sistem inovativ de învățare, prin TIC, în cadrul programului SDS,    
Partenerul 5, școala, va sprijini procesul de sustenabilitate a activi-
tății cuprinzând componenta educațională, pe o perioadă de 7 luni de 
la data finalizarii proiectului.

       A2
       Inovarea socială la nivelul acestei activități constă în încheierea 
de parteneriate cu instituții de profil, pe perioada de implementare 
a proiectului, în speța AJOFM Bistrița, cu rolul de a sprijini procesul 
de sustenabilitate a activității cuprinzând componenta de ocupare, 
pe o perioadă de 7 luni de la data finalizării proiectului.
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       A2
       Inovarea socială la nivelul acestei activități constă în încheierea 
de parteneriate cu instituții de profil, pe perioada de implementare 
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de sustenabilitate a activității cuprinzând componenta de ocupare, 
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     A3
      Inovarea socială la nivelul acestei activități constă în încheierea 
de parteneriate cu instituții de profil, pe perioada de implementa-
re a proiectului, în speță cu Camera de Comerț și Industrie 
Bistrița-Năsăud, cu rolul de a sprijini procesul de sustenabilitate a 
activității cuprinzând componenta de antreprenoriat, pe o       
perioadă de 7 luni de la data finalizării proiectului.

     A4
      Inovarea socială la nivelul acestei activități constă în încheierea 
de parteneriate cu instituții de profil, pe perioada de implementa-
re a proiectului, în speța DGASPC Bistrița-Năsăud și cabinete medi-
cale individuale, cu rolul de a sprijini procesul de sustenabilitate a 
activității, pe o perioadă de 7 luni de la data finalizării proiectului.

     A5
      Inovarea socială la nivelul acestei activități constă în încheierea 
de parteneriate cu instituții de profil, pe perioada de implementa-
re a proiectului, în speță cu DSP și DSV Bistrița-Năsăud, cu rolul de 
a sprijini procesul de sustenabilitate a activității, pe o perioadă de 
7 luni de la data finalizării proiectului.
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        A6
      Inovarea socială la nivelul acestei activități constă în încheierea 
de parteneriate cu instituții de profil, pe perioada de implementare a 
proiectului, în speță cu DSP și DSV Bistrița-Năsăud, cu rolul de a      
sprijini procesul de sustenabilitate a activității, pe o perioadă de         
7 luni de la data finalizării proiectului.

       Atunci când ne referim la inovaţie, primul domeniu la care ne 
gândim este cel tehnic. De-a lungul timpului, conceptul de inovaţie 
aproape că s-a banalizat prin frecvenţa utilizării, fiind folosit şi ca 
sinonim cu inovaţia tehnologică. În ultimele decenii, termenul de 
inovaţie a început să fie utilizat şi în cadrul domeniului social. Plecând 
de la premisa că inovaţia prezintă sensuri comune, indiferent de 
domeniu, propunem o analiză a conotaţiilor specifice domeniului 
social. Inovaţia implică noutatea la nivelul procesului.   
        Aşadar, conceptul de inovaţie socială păstrează ideea generală de 
îmbunătăţire a situaţiei printr-o alocare structural nouă a resurselor 
disponibile. Dacă în alte domenii, produsele obţinute prin inovaţie 
sunt mai uşor cuantificabile, în cazul inovaţiei sociale, rezultatele sunt 
mai difuze, acestea contribuind la îmbunătăţirea scopului politicii 
sociale prin creşterea calităţii vieţii sau prin rezolvarea unei probleme 
sociale.



      Inovaţia în politica socială implică un demers care să conducă la 
îmbunătăţirea acesteia. Politica socială reprezintă o sferă largă de         
activităţi care au ca obiectiv modificarea într-un sens specificat a        
caracteristicilor vieţii sociale ale unei colectivităţi. Obiectivele politicii 
sociale, adică obiectivele sociale, vizează protecţia socială a diferitelor 
categorii sociale, bunăstarea individuală şi colectivă.
       Derularea acestor acţiuni implică un proces de inovaţie socială. 
       Proiectarea dezvoltării sociale implică următoarele faze: 
- identificarea şi diagnoza problemelor sociale;
- stabilirea priorităţilor şi adoptarea obiectivelor de dezvoltare;
- identificarea soluţiilor alternative şi alegerea strategiei;
- elaborarea planului de acţiune;
- implementarea, monitorizarea, evaluarea; 
- faza de feed-back şi corecţie.
       Analizând fazele prin prisma inovaţiei sociale, putem afirma că aceas-
ta este prezentă în special în etapa de identificare a soluţiilor alternative 
şi alegerea strategiei şi în etapa elaborării planului de acţiune. Un 
element-cheie este strategia de dezvoltare socială. O viziune socială 
integratoare, în acest sens, reprezintă un context favorabil diseminării 
ideilor inovatoare în domeniul social.
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        Elementele inovaţiei sociale sunt: problema nesoluţionată, soluţia 
nouă, asimilarea în practica colectivă şi schimbarea produsă prin  
asimilarea inovaţiei.
     Inovaţia socială se realizează în legătură cu proiectarea socială,       
evaluarea şi monitorizarea. Nu orice demers din sfera socială poate fi          
considerat inovaţie socială. Implementarea eficientă a unor măsuri 
sociale poate reprezenta, pur şi simplu, demersul specific derulării 
unui plan de acţiune definit. Asigurarea rapidă a suportului necesar                
supravieţuirii unor comunităţi afectate de inundaţii nu reprezintă 
inovaţie socială.
     Administraţiile publice locale sunt cele care trebuie să găsească 
soluţii concrete pentru diversele probleme cu care se confruntă.            
Reprezentanţii administraţiei publice trebuie să identifice şi să          
implementeze soluţiile optime, ţinând cont de obiective şi resursele 
existente. 
       Totuşi, eforturile lor nu pot fi considerate inovaţie socială. Asigura-
rea accesului la educaţie reprezintă un element important în constru-
irea unui context favorabil promovării inovaţiei sociale.
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       Procesul de inovare antreprenorială trebuie să cuprindă toate 
elementele care influenţează procesul de inovare, şi anume:               
infrastructura informaţională, infrastructura materială (financiară), 
infrastructura resurselor umane, infrastructura tehnică,                   
infrastructura de promovare şi marketing.
        Antreprenorii, pentru a desfăşura o activitate profitabilă şi de 
succes, trebuie să găsească soluţii la problemele sociale, să         
identifice ceea ce nu funcţionează şi să rezolve problemele            
schimbând sistemul, produsul sau serviciul.
     Inovaţia şi antreprenoriatul dispar dacă nu produc efectele 
dorite, sunt mai degrabă pragmatice, ele promit să păstreze         
flexibilitate şi noul în societate, business, industrie, economie sau în 
serviciul public. Avem nevoie de o societate antreprenorială în care 
inovaţia şi antreprenoriatul sunt normale şi se desfăşoară în mod 
continuu.
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       Competenţele antreprenoriale generale se referă la capacitatea 
unui individ de a pune ideile în practică. Aici intră creativitatea, 
inovaţia, asumarea riscurilor, precum şi capacitatea de a planifica şi 
de a implementa proiecte în scopul atingerii obiectivelor.

      Antreprenorul social, în societatea contemporană, prezintă idei 
care sunt uşor de folosit şi înţeles, etice şi care implică sprijin larg în 
vederea maximizării numărului de persoane locale ce vor acţiona şi 
implicit vor prelua ideea şi o vor implementa. Fiecare antreprenor 
social reprezintă un recrutor în masă al unor transformatori în plan 
local. Astfel, aceştia sunt un model care demonstrează că cetăţenii 
care îşi transformă pasiunea în acţiune pot face aproape orice îşi 
propun. Antreprenorii sunt percepuţi ca vizionari pragmatici ce 
produc schimbări sociale sustenabile, sistemice şi pe scară largă prin-
tr-o nouă invenţie sau printr-o abordare diferită şi mai riguroasă a 
tehnologiilor şi strategiilor cunoscute.

       Procesul de inovare antreprenorială trebuie să cuprindă toate 
elementele care influenţează procesul de inovare, şi anume:               
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        Antreprenorii, pentru a desfăşura o activitate profitabilă şi de 
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identifice ceea ce nu funcţionează şi să rezolve problemele            
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     Inovaţia şi antreprenoriatul dispar dacă nu produc efectele 
dorite, sunt mai degrabă pragmatice, ele promit să păstreze         
flexibilitate şi noul în societate, business, industrie, economie sau în 
serviciul public. Avem nevoie de o societate antreprenorială în care 
inovaţia şi antreprenoriatul sunt normale şi se desfăşoară în mod 
continuu.
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Inovaţia socială, 
factor al dezvoltării social-economice

      Atunci când ne referim la inovaţie, primul domeniu la care ne 
gândim este cel tehnic. De-a lungul timpului, conceptul de inovaţie 
aproape că s-a banalizat prin frecvenţa utilizării, fiind folosit şi ca 
sinonim cu inovaţia tehnologică. În ultimele decenii, termenul de 
inovaţie a început să fie utilizat şi în cadrul domeniului social. 
         Plecând de la premisa că inovaţia prezintă sensuri comune, indife- 
rent de domeniu, propunem o analiză a conotaţiilor specifice               
domeniului social. După cum am arătat în prima parte, inovaţia implică 
noutatea la nivelul procesului. Aşadar, conceptul de inovaţie socială 
păstrează ideea generală de îmbunătăţire a situaţiei printr-o alocare 
structural nouă a resurselor disponibile. Dacă în alte domenii, produsele 
obţinute prin inovaţie sunt mai uşor cuantificabile, în cazul inovaţiei 
sociale, rezultatele sunt mai difuze, acestea contribuind la 
îmbunătăţirea    scopului politicii sociale prin creşterea calităţii vieţii 
sau prin rezolvarea unei probleme sociale. 
       Inovaţia în politica socială implică un demers care să conducă la 
îmbunătăţirea acesteia. Politica socială reprezintă o „sferă largă de       
activităţi care au ca obiectiv modificarea într-un sens specificat a        
caracteristicilor vieţii sociale ale unei colectivităţi”. 
    „Obiectivele politicii sociale, adică obiectivele sociale, vizează          
protecţia socială a diferitelor categorii sociale, bunăstarea individuală 
şi colectivă”. Conceptul de inovaţie socială este legat de cel de         
dezvoltare socială, definită ca „orientarea unei ţări/regiuni/               
comunităţi/instituţii spre realizarea unei stări dezirabile, stabilite ca 
obiectiv, printr-un proces planificat în timp, realizat printr-un set de 
acţiuni conjugate”. 



        Proiectarea dezvoltării sociale implică următoarele faze:
- identificarea şi diagnoza problemelor sociale; 
- stabilirea priorităţilor şi adoptarea obiectivelor de dezvoltare; 
- identificarea soluţiilor alternative şi alegerea strategiei; 
- elaborarea planului de acţiune, implementarea, monitorizarea, 
evaluarea şi faza de feed-back şi corecţie.
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Inovaţia socială, 
factor al dezvoltării social-economice

      Atunci când ne referim la inovaţie, primul domeniu la care ne 
gândim este cel tehnic. De-a lungul timpului, conceptul de inovaţie 
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sau prin rezolvarea unei probleme sociale. 
       Inovaţia în politica socială implică un demers care să conducă la 
îmbunătăţirea acesteia. Politica socială reprezintă o „sferă largă de       
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dezvoltare socială, definită ca „orientarea unei ţări/regiuni/               
comunităţi/instituţii spre realizarea unei stări dezirabile, stabilite ca 
obiectiv, printr-un proces planificat în timp, realizat printr-un set de 
acţiuni conjugate”. 



      Analizând fazele prin prisma inovaţiei sociale, putem afirma că 
aceasta este prezentă în special în etapa de identificare a soluţiilor 
alternative şi alegerea strategiei şi în etapa elaborării planului de      
acţiune. Un element-cheie este strategia de dezvoltare socială.              
O viziune socială integratoare, în acest sens, reprezintă un context 
favorabil diseminării ideilor inovatoare în domeniul social. Elementele 
inovaţiei sociale sunt: problema nesoluţionată, soluţia nouă, asimilarea 
în practica colectivă şi schimbarea produsă prin asimilarea inovaţiei.

      Inovaţia socială se realizează în legătură cu proiectarea socială,        
evaluarea şi monitorizarea. Nu orice demers din sfera socială poate fi 
considerat inovaţie socială. Implementarea eficientă a unor măsuri 
sociale poate reprezenta, pur şi simplu, demersul specific derulării unui 
plan de acţiune definit. 

        Asigurarea  rapidă a suportului necesar supravieţuirii unor comu-
nităţi afectate de inundaţii nu reprezintă inovaţie socială. Adminis-
traţiile publice locale sunt cele care trebuie să găsească soluţii concrete 
pentru diversele probleme cu care se confruntă. 

     Reprezentanţii administraţiei publice trebuie să identifice şi să            
implementeze soluţiile optime, ţinând cont de obiective şi resursele 
existente. Totuşi, eforturile lor nu pot fi considerate inovaţie socială.

        Asigurarea accesului la educaţie reprezintă un element important 
în construirea unui context favorabil promovării inovaţiei sociale. La ce 
niveluri se produce inovaţia în politica socială? Pot fi identificate cel 
puţin două niveluri la care se produce inovaţia, la nivelul politicii 
sociale: elaborarea politicii sociale şi domeniile de furnizare a politicii 
sociale.
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      Analizând fazele prin prisma inovaţiei sociale, putem afirma că 
aceasta este prezentă în special în etapa de identificare a soluţiilor 
alternative şi alegerea strategiei şi în etapa elaborării planului de      
acţiune. Un element-cheie este strategia de dezvoltare socială.              
O viziune socială integratoare, în acest sens, reprezintă un context 
favorabil diseminării ideilor inovatoare în domeniul social. Elementele 
inovaţiei sociale sunt: problema nesoluţionată, soluţia nouă, asimilarea 
în practica colectivă şi schimbarea produsă prin asimilarea inovaţiei.

      Inovaţia socială se realizează în legătură cu proiectarea socială,        
evaluarea şi monitorizarea. Nu orice demers din sfera socială poate fi 
considerat inovaţie socială. Implementarea eficientă a unor măsuri 
sociale poate reprezenta, pur şi simplu, demersul specific derulării unui 
plan de acţiune definit. 

        Asigurarea  rapidă a suportului necesar supravieţuirii unor comu-
nităţi afectate de inundaţii nu reprezintă inovaţie socială. Adminis-
traţiile publice locale sunt cele care trebuie să găsească soluţii concrete 
pentru diversele probleme cu care se confruntă. 

     Reprezentanţii administraţiei publice trebuie să identifice şi să            
implementeze soluţiile optime, ţinând cont de obiective şi resursele 
existente. Totuşi, eforturile lor nu pot fi considerate inovaţie socială.

        Asigurarea accesului la educaţie reprezintă un element important 
în construirea unui context favorabil promovării inovaţiei sociale. La ce 
niveluri se produce inovaţia în politica socială? Pot fi identificate cel 
puţin două niveluri la care se produce inovaţia, la nivelul politicii 
sociale: elaborarea politicii sociale şi domeniile de furnizare a politicii 
sociale.

   
        Printre factorii care stimulează inovaţia socială amintim, în primul 
rând, profilul societăţii. Este mai probabil ca inovaţia socială să se   
producă într-o societate modernă, deschisă noului, preocupată de  
perfecţioare. 
    Interesul acordat de societate domeniului social şi, indirect,               
rezultatelor acestuia reprezintă un alt factor important. Inovaţia 
socială este cu precădere propagată într-o societate în care                
rezultatele ştiinţifice sunt apreciate pe scală largă, faţă de o societate 
în care acestea nu sunt luate în considerare.   

        Un factor decisiv este credibilitatea comunităţii ştiinţifice, câşti-
gată în timp. 

    Aplicabilitatea rezultatelor obţinute de comunitatea ştiinţifică 
poate reprezenta un atuu pentru continuarea eforturilor de inovare la 
nivel social. În ţara noastră, promovarea politicilor de cercetare şi 
inovare nu reprezintă o prioritate.

     Climatul favorabil dialogului intersectorial poate stimula inovaţia 
socială. Transferul cu succes al rezultatelor ştiinţifice în alte domenii 
poate legitima dialogul dintre domeniul academic şi cel de afaceri. 
Atragerea investiţiilor private în domeniul social poate îmbunătăţi 
anumite servicii oferite populaţiei. Responsabilitatea socială a corpo-
raţiilor implică desfăşurarea unor „acţiuni la care nu sunt obligate prin 
lege” pentru că „au resurse financiare pentru a dezvolta programe 
sociale”.

FACTORII CARE STIMULEAZĂ/BLOCHEAZĂ 
INOVAŢIA SOCIALĂ

60



   
        Printre factorii care stimulează inovaţia socială amintim, în primul 
rând, profilul societăţii. Este mai probabil ca inovaţia socială să se   
producă într-o societate modernă, deschisă noului, preocupată de  
perfecţioare. 
    Interesul acordat de societate domeniului social şi, indirect,               
rezultatelor acestuia reprezintă un alt factor important. Inovaţia 
socială este cu precădere propagată într-o societate în care                
rezultatele ştiinţifice sunt apreciate pe scală largă, faţă de o societate 
în care acestea nu sunt luate în considerare.   

        Un factor decisiv este credibilitatea comunităţii ştiinţifice, câşti-
gată în timp. 

    Aplicabilitatea rezultatelor obţinute de comunitatea ştiinţifică 
poate reprezenta un atuu pentru continuarea eforturilor de inovare la 
nivel social. În ţara noastră, promovarea politicilor de cercetare şi 
inovare nu reprezintă o prioritate.

     Climatul favorabil dialogului intersectorial poate stimula inovaţia 
socială. Transferul cu succes al rezultatelor ştiinţifice în alte domenii 
poate legitima dialogul dintre domeniul academic şi cel de afaceri. 
Atragerea investiţiilor private în domeniul social poate îmbunătăţi 
anumite servicii oferite populaţiei. Responsabilitatea socială a corpo-
raţiilor implică desfăşurarea unor „acţiuni la care nu sunt obligate prin 
lege” pentru că „au resurse financiare pentru a dezvolta programe 
sociale”.

       Inovaţia socială implică o bună cunoaştere a contextului insti-
tuţional, comunitar şi, nu în ultimul rând, cultural. Implementarea 
proiectelor de combatere a violenţei domestice vor avea un profil 
diferit în culturi care blamează acest lucru, faţă de cele care îl 
privesc ca un fapt normal al vieţii de zi cu zi. Pe lângă identificarea 
tuturor actorilor implicaţi, a responsabilităţilor şi atribuţiilor care le 
revin, cunoaşterea contextului presupune explorarea efectelor pe 
care le-au avut, în acel context, activităţi similare.
       De exemplu, în proiectele comunitare finanţate de Fondul Ro- 
mân de Dezvoltare, construirea cu participare locală a unui nou pod 
are mari şanse de reuşită într-o localitate în care au fost derulate 
proiecte similare.
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        Inovaţia socială include evaluarea acţiunilor care urmează să 
fie întreprinse în domeniul social. Implementarea cu succes a                
intervenţiilor sociale trebuie să ia în considerare evaluarea             
anticipativă a posibilelor efecte adverse. 
         De exemplu, acordarea unor beneficii universaliste în vederea 
creşterii şi îngrijirii copilului a urmărit promovarea natalităţii.     
Deoarece plafonul oferit este, în unele cazuri, mai mare decât      
salariul obţinut prin venituri salariale, un prim efect a fost creşterea 
natalităţii în segmentele sărace ale populaţiei. 
     Indirect, aceşti copii prezintă risc mai mare de excluziune 
socială, deoarece familiile cu mai mulţi copii reprezintă un grup 
vulnerabil. 
        Un alt exemplu este reprezentat de politica natalistă agresivă      
promovată în perioada comunistă. Odată cu aprobarea Decretului 
770 din 1966, cu câteva excepţii, avorturile au fost interzise în 
România. Acestei decizii nu i-au urmat măsuri de întâmpinare în 
domeniul medical, astfel încât explozia de nou născuţi şi mame a 
pus spitalele în dificultate. Supraaglomerarea secţiilor de materni-
tate a condus la scăderea nivelului de igienă şi indirect răspândirea 
unor boli. Alte efecte au fost creşterea mortalităţii materne şi a 
numărului de copii abandonaţi.
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       Implementarea Strategiei de la Lisabona, conţinând dezideratul Uni-
unii Europene de a deveni cea mai competitivă economie până în 2010, a 
adus în prim plan problematica inovaţiei. În vederea stimulării inovaţiei 
au fost create pârghii instituţionale şi au fost puse la dispoziţie o serie de            
instrumente financiare. Conform indicatorilor specifici folosiţi pentru 
evaluarea performanţelor inovaţiei, la nivelul anului 2007, ţara noastră 
prezenta cea mai mică valoare a performanţelor inovative, comparativ cu 
statele membre. Din acest motiv, se impune identificarea modalităţilor de 
reducere a acestui decalaj. 
        Ţara noastră a adoptat o serie de documente strategice. Pentru reuşi-
ta implementării lor, se impune consolidarea unui climat favorabil inovă-
rii, în special prin îmbunătăţirea dialogului dintre mediul academic şi cel 
de afaceri, promovarea inovării şi aplicarea rezultatelor inovării. 
Creşterea vizibilităţii institutelor de cercetare, printr-o mai bună     
diseminare a rezultatelor obţinute în cercetare, ar conduce la o implicare 
mai activă în domeniile acestora de competenţă. 
      Atât descoperirile cât şi invenţiile şi inovaţiile includ elemente de         
noutate. În cazul descoperirilor şi al invenţiilor, noutatea este la nivelul 
produselor finale. În cazul inovaţiei, elementul de noutate este         
reprezentat la nivel procesual, de modul în care sunt combinate 
resursele, ideile sau conceptele, în vederea îmbunătăţirii produsului 
iniţial sau a situaţiei iniţiale. Inovația socială este strâns legată de         
dezvoltarea socială și presupune punerea în practică a unor noi modele, 
relații, idei, soluții, care să răspundă oportun nevoilor sociale. 
       Elementul de noutate constă în modul de alocare a resurselor exis-
tente pentru producerea schimbării. Inovaţia socială este favorizată de un     
context deschis noului, transferului de cunoştinţe, comunicării şi           
consultării permanente a actorilor interesaţi şi interesanţi, în procesul de 
îmbunătăţire a măsurilor sociale. Inovaţia socială contribuie la atingerea 
obiectivelor sociale.
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natalităţii în segmentele sărace ale populaţiei. 
     Indirect, aceşti copii prezintă risc mai mare de excluziune 
socială, deoarece familiile cu mai mulţi copii reprezintă un grup 
vulnerabil. 
        Un alt exemplu este reprezentat de politica natalistă agresivă      
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770 din 1966, cu câteva excepţii, avorturile au fost interzise în 
România. Acestei decizii nu i-au urmat măsuri de întâmpinare în 
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                            CE ESTE INOVAŢIA SOCIALĂ?

      Inovaţia socială este unul dintre conceptele care reţin atenţia         
specialiştilor din diverse domenii, de mai bine de două decenii. Deşi 
referinţe privind inovaţia socială au fost identificate şi în lucrări     
publicate la începutul secolului al XX-lea, în literatura de specialitate 
J. B. Taylor este considerat primul cercetător care a utilizat            
conceptul de inovaţie socială, definindu-l ca „un nou mod de a face 
lucrurile – new ways of doing things – cu scopul explicit de a răspunde 
unei nevoi sociale”.
    Definiţia dată de Taylor este considerată una dintre cele mai 
frecvent utilizate, însă literatura de specialitate vehiculează 
numeroase alte definiţii ale acestui concept. Inovaţia socială este, de 
asemenea, şi domeniul de interes al unor organisme şi organizaţii 
naţionale şi internaţionale – OCDE, ONU, UE, CRISIS – care şi-au 
propus nu doar recunoaşterea importanţei inovaţiei în dezvoltarea 
socioeconomică, politică, culturală a unei societăţi, ci şi dezvoltarea 
conceptului, prin lansarea de noi puncte de vedere, noi perspective 
de abordare a acestuia. 
     La nivelul OCDE este agreată definiţia potrivit căreia „inovaţia 
socială reprezintă ideile noi care transformă politicile şi practicile 
dezvoltării locale. Ele ar putea reprezenta noi răspunsuri la nevoi de 
produse şi servicii nesatisfăcute, sau moduri mai bune de îndeplinire 
a nevoilor existente; ele pot să se manifeste prin schimbări incremen-
tale ale practicilor sau pot aduce schimbări majore ale politicilor. 
Inovaţia socială se referă la îmbunătăţirea oportunităţilor economice 
şi a calităţii vieţii şi se pot referi la bunăstarea socială, condiţiile de 
muncă, forţa de muncă sau dezvoltarea comunitară. Ele pot avea loc 
la nivelul guvernării, la nivelul companiilor sau în sectorul nonprofit.
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     Pentru Colectivul de cercetare asupra inovaţiei sociale în între-
prinderi şi sindicate „prin inovaţie socială înţelegem toate abordările 
noi,     practici sau intervenţii, alături de toate produsele nou create, 
toate serviciile noi pentru îmbunătăţirea unei situaţii sau rezolvarea 
unei probleme sociale şi care are loc la nivelul instituţiilor, organi-
zaţiilor, comunităţilor”.
      Domeniile în care acţionează inovaţia socială sunt foarte diverse: 
de la cele tradiţionale – sănătate, educaţie, administraţie, economie 
etc. – la cele mai puţin convenţionale – loisir, gestionarea resurselor 
umane, amenajarea spaţiului etc. În materialul de faţă ne vom          
concentra doar asupra analizei inovaţiei în învăţământ. 
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INOVAȚIA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT
   Fără a neglija sau minimaliza importanţa inovaţiilor aduse 
învăţământului de marii pedagogi şi sociologi ai secolelor trecute, 
materialul de faţă se va concentra doar asupra evoluţiei inovaţiei în 
învăţământul contemporan – din a doua jumătate a secolului al XX-lea 
şi până în prezent. 
        La începutul anilor 60, la nivel OCDE ia naştere un Centru pentru 
cercetare şi inovare în învăţământ (CERI) al cărui obiectiv este acela 
de a promova inovarea în acest domeniu. Momentul apariţiei acestui 
centru nu este întâmplător, dacă avem în vedere faptul că, anii 60–70 
sunt ani de referinţă în istoria sistemelor de învăţământ. 
      După o perioadă de dezvoltare explozivă – după sfârşitul celui 
de-al Doilea Război Mondial şi până la mijlocul anilor ’60 –, sistemele 
de învăţământ din majoritatea ţărilor sunt confruntate cu două          
probleme majore: inegalităţile de şanse de acces la educaţie şi        
diminuarea suportului financiar de la bugetele de stat. Devenise 
evident faptul că doar dezvoltarea din punct de vedere cantitativ a 
sistemului de învăţământ (creşterea numărului de instituţii de 
învăţământ, a elevilor şi personalului didactic etc.) este insuficientă. 
Dezvoltarea cantitativă trebuia continuată, însă însoţită şi de o 
dimensiune calitativă, inovativă. 
      Inovaţia în învăţământ s-a manifestat încă de la început atât ca 
un răspuns la nevoile, problemele cu care se confrunta învăţământul– 
restricţii financiare, inegalităţi de şanse în faţa educaţiei,                 
devalorizarea diplomelor şcolare etc. – cât şi ca răspuns la aspiraţiile, 
idealurile populaţiei. Cu toate neajunsurile sale educaţia rămâne 
mijlocul privilegiat prin care indivizii pot accede din punct de vedere 
socioprofesional. Din acest moment, Centrului pentru cercetare şi 
inovare în învăţământ (CERI) i se vor adăuga noi instituţii, organisme, 
acţiuni de promovare a inovaţiei în învăţământ.
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INOVAȚIA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT
   Fără a neglija sau minimaliza importanţa inovaţiilor aduse 
învăţământului de marii pedagogi şi sociologi ai secolelor trecute, 
materialul de faţă se va concentra doar asupra evoluţiei inovaţiei în 
învăţământul contemporan – din a doua jumătate a secolului al XX-lea 
şi până în prezent. 
        La începutul anilor 60, la nivel OCDE ia naştere un Centru pentru 
cercetare şi inovare în învăţământ (CERI) al cărui obiectiv este acela 
de a promova inovarea în acest domeniu. Momentul apariţiei acestui 
centru nu este întâmplător, dacă avem în vedere faptul că, anii 60–70 
sunt ani de referinţă în istoria sistemelor de învăţământ. 
      După o perioadă de dezvoltare explozivă – după sfârşitul celui 
de-al Doilea Război Mondial şi până la mijlocul anilor ’60 –, sistemele 
de învăţământ din majoritatea ţărilor sunt confruntate cu două          
probleme majore: inegalităţile de şanse de acces la educaţie şi        
diminuarea suportului financiar de la bugetele de stat. Devenise 
evident faptul că doar dezvoltarea din punct de vedere cantitativ a 
sistemului de învăţământ (creşterea numărului de instituţii de 
învăţământ, a elevilor şi personalului didactic etc.) este insuficientă. 
Dezvoltarea cantitativă trebuia continuată, însă însoţită şi de o 
dimensiune calitativă, inovativă. 
      Inovaţia în învăţământ s-a manifestat încă de la început atât ca 
un răspuns la nevoile, problemele cu care se confrunta învăţământul– 
restricţii financiare, inegalităţi de şanse în faţa educaţiei,                 
devalorizarea diplomelor şcolare etc. – cât şi ca răspuns la aspiraţiile, 
idealurile populaţiei. Cu toate neajunsurile sale educaţia rămâne 
mijlocul privilegiat prin care indivizii pot accede din punct de vedere 
socioprofesional. Din acest moment, Centrului pentru cercetare şi 
inovare în învăţământ (CERI) i se vor adăuga noi instituţii, organisme, 
acţiuni de promovare a inovaţiei în învăţământ.

       Definiţii ale inovaţiei în învăţământ

      Definiţia considerată punctul de referinţă pentru toţi cei care             

analizează tema inovaţiei în învăţământ este cea a lui Huberman,   

publicată în 1973 – „o inovaţie este o ameliorare măsurabilă,               

deliberată, durabilă şi puţin probabil să se producă frecvent” . 

         Pentru alţi autori, inovaţia în învăţământ este o activitate delib-

erată, care urmăreşte introducerea unei noutăţi într-un context dat şi 

este pedagogică pentru că îşi propune ameliorarea substanţială a 

pregătirii elevilor/ studenţilor printr-o situaţie de interacţiune şi 

interactivitate. Mult mai recent, Consiliul Cercetării Sociale şi a Activi-

tăţii asupra Inovaţiei Tehnologice şi Sociale din Canada propune luarea 

în calcul a trei dimensiuni: dimensiunea curriculară – inovaţia la nivel 

de programe şcolare, dimensiunea pedagogică – inovaţia la nivelul        

procesului de învăţământ şi dimensiunea organizaţională – inovaţia la 

nivel de structură, roluri şi funcţii îndeplinite de persoanele implicate 

în învăţământ. Inovaţia în învăţământ este definită ca un „proces 

deliberat de transformare a practicilor prin introducerea unei noutăţi 

curriculare, pedagogice sau organizaţionale, care face obiectul unei 

diseminări şi care vizează ameliorarea durabilă a reuşitei educative a 

elevilor şi studenţilor. Analiza acestor definiţii ne permite                 

identificarea principalelor caracteristici ale inovaţiei în învăţământ: 

inovaţia propune o ameliorare care poate fi măsurată (creşterea      

nivelului de educaţie al populaţiei, a ratei de participare şcolară, a 

rezultatelor, performanţelor educaţionale obţinute de elevi la diferite 

examene, teste naţionale sau/şi internaţionale etc.); inovaţia trebuie 

să fie durabilă; inovaţia trebuie să fie o acţiune deliberată, care să 

contribuie la reuşita şcolară a unui număr cât mai mare de indivizi.
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      Factori declanşatori, factori inhibatori ai inovaţiei în învăţământ:
1. Factori care acţionează la nivelul mediului: 
▪ schimbare în general – reeditarea conţinuturilor universităţii într-o      
societate aflată în process de transformare tehnologică şi pedagogică 
emergentă; 
▪ actorii schimbării – organizaţii profesionale, private, publice, civile 
etc., care urmăresc schimbarea conţinutului învăţământului; 
▪ strategiile schimbării – strategii legislative, de cooperare,                      
colaborare, competiţie. 
2. Factori care acţionează la nivelul instituţiei:
▪ percepţia actorilor schimbării – dominate de percepţii negative asupra 
resurselor financiare alocate învăţământului superior şi necesitatea 
schimbării programelor de învăţământ;
▪ formularea strategiilor – analiza puterii şi slăbiciunii instituţiilor de 
învăţământ în ceea ce priveşte identificarea soluţiilor, ocaziilor, pistelor 
de atingere a obiectivelor pe care şi le-au propus;
▪ implementarea – transpunerea practică a soluţiilor, strategiilor           
identificate.
3. Factorii care acţionează la nivel de departament:
▪ climatul de muncă – climat de colaborare între cadrele didactice sau de 
necolaborare; 
▪ rolul şefului de departament – şeful de departament poate iniţia, incita 
la colaborare, cooperare sau poate avea o atitudine indiferentă;
▪ activităţile profesorilor – asumarea riscului, tehnici inovative de        
predare/învăţare/evaluare etc. 
4. Factorii care acţionează la nivel de clasă (profesori și elevi/studenți):
▪ atitudine favorabilă schimbării sau rezistenţă la schimbare, la nivelul 
colectivului didactic;
▪ motivaţie şi satisfacţie în muncă sau dezinteres; 
▪ cultură organizaţională şcolară.

       Definiţii ale inovaţiei în învăţământ

      Definiţia considerată punctul de referinţă pentru toţi cei care             

analizează tema inovaţiei în învăţământ este cea a lui Huberman,   
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nivel de structură, roluri şi funcţii îndeplinite de persoanele implicate 

în învăţământ. Inovaţia în învăţământ este definită ca un „proces 

deliberat de transformare a practicilor prin introducerea unei noutăţi 

curriculare, pedagogice sau organizaţionale, care face obiectul unei 

diseminări şi care vizează ameliorarea durabilă a reuşitei educative a 
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identificarea principalelor caracteristici ale inovaţiei în învăţământ: 
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nivelului de educaţie al populaţiei, a ratei de participare şcolară, a 

rezultatelor, performanţelor educaţionale obţinute de elevi la diferite 

examene, teste naţionale sau/şi internaţionale etc.); inovaţia trebuie 

să fie durabilă; inovaţia trebuie să fie o acţiune deliberată, care să 

contribuie la reuşita şcolară a unui număr cât mai mare de indivizi.
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▪ implementarea – transpunerea practică a soluţiilor, strategiilor           
identificate.
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la colaborare, cooperare sau poate avea o atitudine indiferentă;
▪ activităţile profesorilor – asumarea riscului, tehnici inovative de        
predare/învăţare/evaluare etc. 
4. Factorii care acţionează la nivel de clasă (profesori și elevi/studenți):
▪ atitudine favorabilă schimbării sau rezistenţă la schimbare, la nivelul 
colectivului didactic;
▪ motivaţie şi satisfacţie în muncă sau dezinteres; 
▪ cultură organizaţională şcolară.
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      Schema, deşi construită pentru a explica inovaţia de la nivelul 
învăţământului superior, poate fi extinsă la nivelul întregului sistem. 
Astfel, pentru a putea fi modificat la nivelul învăţământului superior, 
conţinutul învăţământului trebuie modificat la nivelul întregului 
sistem, printre caracteristicile sale numărându-se şi continuitatea şi 
succesiunea logică a cunoştinţelor transmise. 
       Procesul de descentralizare a învăţământului la toate nivelurile 
sale permite implicarea în activitatea educaţională şi a altor autorităţi 
decât cele şcolare, creând condiţiile stabilirii unor parteneriate          
favorabile educaţiei şi reuşitei elevilor/studenţilor. 
         Criza financiară afectează nu numai toate nivelurile învăţământu-
lui, ci toate sistemele de învăţământ din lume, fapt perceput ca atare 
de către întreaga societate: autorităţi centrale şi locale, părinţi, per-
sonal didactic, elevi etc. 
     Inovaţiile necesită şi suport financiar, însă nerealizarea lor se               
datorează, cel mai adesea, mai puţin restricţiilor financiare şi mai mult 
climatului educaţional, atunci când acesta se caracterizează prin lipsa 
cooperării, colaborării dintre cadrele didactice, dintre acestea şi elevi 
sau familiile lor etc. 
       Se presupune că în orice instituţie de învăţământ există măcar un 
cadru didactic inovator, însă în lipsa unei culturi organizaţionale, a 
unei culturi a şcolii, care să asigure suport pentru ca ideile sale să 
devină inovaţii, acestea nu vor fi transpuse în fapte.
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        Inovaţia acţionează în învăţământ la nivelul tuturor compo-
nentelor sale: structură şi organizare, conţinutul învăţământului, 
mediul educaţional. Evoluţia inovaţiei, rezultatele la care se 
ajunge depind şi de caracteristicile socioeconomice ale societăţii 
şi de particularităţile sistemului de învăţământ.

      Schema, deşi construită pentru a explica inovaţia de la nivelul 
învăţământului superior, poate fi extinsă la nivelul întregului sistem. 
Astfel, pentru a putea fi modificat la nivelul învăţământului superior, 
conţinutul învăţământului trebuie modificat la nivelul întregului 
sistem, printre caracteristicile sale numărându-se şi continuitatea şi 
succesiunea logică a cunoştinţelor transmise. 
       Procesul de descentralizare a învăţământului la toate nivelurile 
sale permite implicarea în activitatea educaţională şi a altor autorităţi 
decât cele şcolare, creând condiţiile stabilirii unor parteneriate          
favorabile educaţiei şi reuşitei elevilor/studenţilor. 
         Criza financiară afectează nu numai toate nivelurile învăţământu-
lui, ci toate sistemele de învăţământ din lume, fapt perceput ca atare 
de către întreaga societate: autorităţi centrale şi locale, părinţi, per-
sonal didactic, elevi etc. 
     Inovaţiile necesită şi suport financiar, însă nerealizarea lor se               
datorează, cel mai adesea, mai puţin restricţiilor financiare şi mai mult 
climatului educaţional, atunci când acesta se caracterizează prin lipsa 
cooperării, colaborării dintre cadrele didactice, dintre acestea şi elevi 
sau familiile lor etc. 
       Se presupune că în orice instituţie de învăţământ există măcar un 
cadru didactic inovator, însă în lipsa unei culturi organizaţionale, a 
unei culturi a şcolii, care să asigure suport pentru ca ideile sale să 
devină inovaţii, acestea nu vor fi transpuse în fapte.
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 Inovaţia la nivel de structură şi organizare a 
învăţământului

     
          Analiza procesului de inovare în învăţământ este direct legată 
de structura şi organizarea acestuia: învăţământ centralizat sau 
învăţământ descentralizat. Descentralizarea învăţământului 
înseamnă, în linii generale, transferul total sau parţial al unor 
responsabilităţi (finanţare, recrutare, salarizare personal,          
curriculum etc.) de la nivel central la nivel local, sau chiar la nivel 
de instituţie de învăţământ. Primul efect asupra învăţământului, 
din perspectiva temei pe care o analizăm aici, este acela că, 
pentru a fi posibil un astfel de transfer, a fost necesară modificarea 
legislaţiei învăţământului, ceea ce în opinia unora reprezintă, în 
sine, un mod de inovare. 
      De asemenea, se apreciază că procesul de inovare are mai 
multe şanse de reuşită într-un sistem descentralizat decât             
într-unul centralizat şi datorită faptului că descentralizarea per-
mite, prin transferul de responsabilităţi, implicarea directă a unei 
diversităţi de actori în procesul educaţional (ONG, asociaţii ale 
părinţilor, reprezentanţi ai mediului economic etc.), schimbarea 
modului de lucru, participarea directă în procesul decizional etc.

        Pentru a fi posibilă inovaţia solicită un număr mare şi divers 
de actori, pentru că procesul de inovare presupune achiziţionarea 
de noi cunoştinţe, noi puncte de vedere, perspective diferite 
asupra aceluiaşi aspect, negociere, conciliere etc.  



       Implementarea Strategiei de la Lisabona, conţinând dezideratul Uni-
unii Europene de a deveni cea mai competitivă economie până în 2010, a 
adus în prim plan problematica inovaţiei. În vederea stimulării inovaţiei 
au fost create pârghii instituţionale şi au fost puse la dispoziţie o serie de            
instrumente financiare. Conform indicatorilor specifici folosiţi pentru 
evaluarea performanţelor inovaţiei, la nivelul anului 2007, ţara noastră 
prezenta cea mai mică valoare a performanţelor inovative, comparativ cu 
statele membre. Din acest motiv, se impune identificarea modalităţilor de 
reducere a acestui decalaj. 
        Ţara noastră a adoptat o serie de documente strategice. Pentru reuşi-
ta implementării lor, se impune consolidarea unui climat favorabil inovă-
rii, în special prin îmbunătăţirea dialogului dintre mediul academic şi cel 
de afaceri, promovarea inovării şi aplicarea rezultatelor inovării. 
Creşterea vizibilităţii institutelor de cercetare, printr-o mai bună     
diseminare a rezultatelor obţinute în cercetare, ar conduce la o implicare 
mai activă în domeniile acestora de competenţă. 
      Atât descoperirile cât şi invenţiile şi inovaţiile includ elemente de         
noutate. În cazul descoperirilor şi al invenţiilor, noutatea este la nivelul 
produselor finale. În cazul inovaţiei, elementul de noutate este         
reprezentat la nivel procesual, de modul în care sunt combinate 
resursele, ideile sau conceptele, în vederea îmbunătăţirii produsului 
iniţial sau a situaţiei iniţiale. Inovația socială este strâns legată de         
dezvoltarea socială și presupune punerea în practică a unor noi modele, 
relații, idei, soluții, care să răspundă oportun nevoilor sociale. 
       Elementul de noutate constă în modul de alocare a resurselor exis-
tente pentru producerea schimbării. Inovaţia socială este favorizată de un     
context deschis noului, transferului de cunoştinţe, comunicării şi           
consultării permanente a actorilor interesaţi şi interesanţi, în procesul de 
îmbunătăţire a măsurilor sociale. Inovaţia socială contribuie la atingerea 
obiectivelor sociale.
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         În procesul de inovare actorii „vor fi prezenţi, după caz, în          
definirea problemei sau situaţiei de ameliorat, în elaborarea noilor 
cunoştinţe sau noilor elemente, în identificarea de strategii proprii 
favorizării schimbării dorite”. În momentul în care indivizii trăiesc 
experienţe diferite faţă de cele cunoscute deja, când aceste         
experienţe sunt pozitive, spiritul de iniţiativă, creativitatea, gustul 
pentru reuşită se dezvoltă şi favorizează inovaţia, indiferent de 
domeniul de activitate. Organizarea învăţământului la distanţă, a 
învăţământului privat la toate nivelurile, desfăşurarea unor          
programe educaţionale specifice (adresate populaţiei defavorizate 
din punct de vedere socio-economic, minorităţilor, persoanelor cu 
dizabilităţi etc.) au fost posibile odată cu descentralizarea         
sistemelor de învăţământ.



     Inovaţia la nivel de conţinut al învăţământului.      
   
      Inovaţiile la nivelul conţinutului învăţământului urmează celor de 
la nivel de structură şi organizare a sistemului, pentru că, fie şi dacă 
ne referim doar la prelungirea duratei obligatorii de şcolarizare,         
constatăm că aceasta presupune o nouă ordonare, succesiune a 
cunoştinţelor, priceperilor, deprinderilor ce trebuie transmise şi 
formate la elevi. 

     Inovaţia la nivelul conţinutului învăţământului este însă necesară 
şi din alte motive: pe de o parte, totalitatea cunoştinţelor, infor-
maţiilor acumulate la nivelul societăţii este imposibil de cuprins şi 
transmis prin conţinutul învăţământului, oricât de mult s-ar prelungi 
perioada de şcolarizare, iar pe de altă parte, cunoştinţele, infor-
maţiile au devenit nu doar foarte numeroase, ci chiar,în unele cazuri, 
perisabile, astfel că între momentul debutului şcolarizării şi finaliza-
rea acesteia ceea ce şi-a însuşit individul poate să nu mai corespundă 
exigenţelor societăţii şi economiei. 

  Susţinătorii inovării conţinutului învăţământului au propus o 
selecţie a cunoştinţelor, informaţiilor ce urmează a fi transmise 
elevilor, dar mai cu seamă formarea la aceştia a unor deprinderi, 
priceperi, abilităţi de a învăţa continuu, pe tot parcursul vieţii, 
pentru a evita mai ales excluderea de pe piaţa forţei de muncă. 
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       Descentralizarea sistemului de învăţământ a permis introducerea 
disciplinelor opţionale, a curricumului la decizia şcolii, demers prin 
care oferta educaţională este adaptată nu numai nevoilor individului, 
ci şi comunităţii. Preocupările privind inovarea conţinutului 
învăţământului s-au manifestat încă din anii ’70, odată cu dezvoltarea 
accelerată a ştiinţei şi tehnologiei şi introducerea TIC în învăţământ. 
Cinematograful educativ, presa şcolară, învăţământul programat, 
învăţământul asistat de un ordinator sunt doar câteva dintre 
aspectele pe care inovatorii sistemului de învăţământ le-au luat în 
consideraţie în schimbarea conţinutului învăţământului. Astăzi,         
influenţa internetului asupra conţinutului învăţământului reprezintă 
preocuparea majoră a oamenilor şcolii şi nu numai. 

      Tinerii petrec din ce în ce mai mult timp în faţa calculatorului şi 
a televizorului decât în şcoală, iar acest lucru trebuie utilizat în            
favoarea educării populaţiei: organizarea unor cursuri/ore prin          
intermediul televiziunii, internetului, utilizarea acestuia ca metodă 
didactică. Inovaţia în învăţământ poate acţiona şi ca mod de          
rezolvare a unor probleme la care sunt expuşi tinerii de azi:            
dezvoltarea ştiinţei şi tehnologiei are atât pentru individ cât şi pentru 
societate în ansamblu avantaje considerabile, însă şi riscuri majore, 
precum izolarea indivizilor, dezvoltarea unor relaţii de comunicare 
artificiale. 
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Stimularea inovaţiei în învăţământul românesc

          Inovaţia în învăţământ poate şi trebuie să fie susţinută şi stimulată, 
atât prin măsuri care să acţioneze din interiorul sistemului, cât şi din 
afara lui. În al doilea caz, finanţarea corespunzătoare a învăţământului 
este una dintre măsurile cele mai importante, pentru că inovaţia solicită 
un suport financiar. În interiorul sistemului se poate acţiona prin 
continuarea procesului de descentralizare, prin transferul autorităţii 
depline către instituţiile şcolare, astfel încât personalul didactic, elevi, 
studenţi, familiile acestora să poată fi implicaţi în mod real în procesul 
de învăţământ. Sistemul de învăţământ românesc trebuie să se 
concentreze într-o mai mare măsură asupra dezvoltării unor programe 
educaţionale specifice pentru diferite categorii de populaţie, de la 
persoane cu dizabilităţi, la minorităţi etnice, indivizi superior dotaţi, 
până la posibilitatea includerii în sistemul de învăţământ a tuturor celor 
care doresc să-şi perfecţioneze, să-şi completeze pregătirea şcolară.  
        Un alt mod de stimulare a inovaţiei constă în recompensarea muncii 
în echipă. În prezent, la nivelul sistemului de învăţământ din România 
personalul didactic, dar şi elevii/ studenţii sunt evaluaţi, recompensaţi 
în funcţie de activitatea individuală. 
  Munca în echipă, implicarea în diverse programe, proiecte 
educaţionale nu este recompensată în vreun fel şi, deci, nu este 
atrăgătoare pentru indivizi. În aceste condiţii nici motivaţia profesională 
şi nici satisfacţia în muncă nu sunt mari, fapt care împiedică formarea 
unei culturi şcolare favorabile inovaţiei. 
    Învăţământul românesc se caracterizează prin forme incipiente ale 
inovaţiei, dar care, printr-o intervenţie susţinută atât din interiorul 
sistemului cât şi din afara acestuia, are şanse să devină o constantă a 
sistemului.
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