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DECLARATIA  CONDUCERII REFERITOARE LA POLITICA ÎN DOMENIUL INOVĂRII 
 

Într-o economie globală care susţine tranziţia de la competitivitatea bazată pe costuri la cea bazată pe inovare, 
în contextul iniţiativei emblematice a Uniunii Europene, “O Uniune a Inovării”  şi  al Strategiei Naţionale de 
Cercetare-Dezvoltare Inovare, Institutul Național de Cercetare Științifică în domeniul Muncii și Protecției Sociale 
- INCSMPS urmăreşte  transformarea inovării într-un motor de dezvoltare a institutului având în atenţie 
cercetarea, mediul de afaceri şi transferul de cunoaştere pentru domeniile sale principale de activitate.  
 
Politica de inovare a institutului este orientată către valorificarea economico-socială concretă şi sustenabilă a 
rezultatelor cercetării în domeniile abordate. Inovarea în cadrul INCSMPS trebuie să răspundă nevoilor concrete 
ale mediului economic şi ale sectorului guvernamental, în special celor de creştere a calităţii ocupării, asigurării 
unei piețe a muncii inclusive pentru toți cetățenii, asigurarea și protecția socială a cetățenilor. 
 
În vederea realizării scopului propus, am stabilit ca obiectiv principal documentarea, implementarea şi 
îmbunătăţirea continuă a unui sistem de management al inovării (SMIn) în conformitate cu standardul SR 
13572:2016, care să inspire încredere şi să crească gradul de satisfacţie al partenerilor, beneficiarilor rezultatelor 
noastre şi clienţilor, să ajute la îmbunătăţirea performanţelor organizaţiei în domeniul inovării şi să contribuie la 
o dezvoltare armonioasă a relaţiilor între părţile interesate: parteneri, clienţi, angajaţi şi societate.      
   
Obiectivele specifice ale politicii de inovare în instituţia noastră sunt: 

 Integrarea mediului de afaceri, administraţiilor publice locale, organizaţiilor de CDI şi a societăţii civile în 
proiecte de inovare socială, pentru a răspunde nevoilor concrete de dezvoltare  a țării noastre;  

 Susţinerea specializării inteligente prin concentrarea resurselor în domeniile de cercetare, cu asigurarea 
unui mediu socio-economic sustenabil, incluziv și pro-activ;   

 Concentrarea unei părţi importante a activităţilor CDI pe probleme societale; 

 Îmbunătăţirea valorificării şi valorizării rezultatelor de CDI ale institutului; 

 Formarea unei mase critice de firme competitive inovative în jurul INCSMPS; 

 Dezvoltarea competenţelor resurselor umane implicate în procesul de inovare şi transfer tehnologic (ITT).   
 
Strategia pentru inovare 2020-2030 şi Planul de acţiune constituie documentele principale de politică a inovării.   
Managementul de la cel mai înalt nivel va asigura toate condiţiile pentru: 

 Cunoaşterea, implementarea, menţinerea şi îmbunătăţiera continuă a SMIn; 

 Implicarea şi conştientizarea personalului în vederea implementării politicii în domeniul inovării şi 
atingerea obiectivelor SMIn; 

 Analiza periodică a eficacităţii SMIn în atingerea obiectivelor şi identificarea potenţialului de 
îmbunătăţire; 

 Analiza periodică a performanţei inovării în cadrul INCSMPS pentru a se asigura de continua adecvare a 
obiectivelor fixate. 

 
În calitate de Director General mă angajez să asigur toate resursele necesare unei bune funcţionări a SMIn în 
cadrul organizaţiei, pentru îndeplinirea obiectivelor politicii de inovare a INCSMPS.  
 
 


