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Abstract. This paper presents an study marketing efficiency of Research and Development and innovation in 
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Etapa de dezvoltare a activităţilor de marketing din companie începe de la proiectarea unui 

produs sau serviciu care este bine poziţionat cu idei rafinate, scopul principal al unei relaizări 

eficiente ţine de asimilarea cît mai rapidă a fabricaţiei produsului, includerea toturor costurilor de 

producţie şi sporirea calităţii. Constructiv proiectele de marketing se generează prin softuri 

moderne de proiectare ce permit schiţarea tehnică, operaţională şi organizatorică a produsului. 

Procesul de eficientizare în marketing implementează metodele specifice de vînzare, organizare a 

muncii, utilajul şi dispozitivele necesare pentru procesare. Practica demonstrează, odată cu 

iniţierea metodelor şi planurilor să se ducă contul de optimizarea necesară, monitorizarea 

obligatorie. 

Eficienţa în marketingul cercetării-dezvoltării culege esenţialul inovativ şi oferă beneficii 

companiei la nivelul productivităţii, la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi sporirea volumului de 

cunoştinţe a personalului din entitate. 

Eficienţa inovaţiilor în marketing păstrează resursele sale limitate cum sunt: banii, timpul, 

energia şi altele. La nivel macroeconomic dezvoltarea companiilro naţionale influneţează în final 

calitatea vieţii, consumului şi imaginea ţării.Aceasta persupune susţinerea de către stat a 

specialiştilor şi activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare.  

Activitatea de marketing inovativ cunoaşte patru direcţii de dezvoltare[i]: 

1) Inovare de produs - semnifică îmbunătăţirea bunului sau serviciului fie prin procesul

tehnologic de fabricaţie, fie prin introducerea sau excluderea componentelor materiale de 

producere. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Bitcoin
https://bitcoin.org/ru/
https://blockchain.info/ro/charts
https://www.publika.md/bitcoin-in-moldova-unde-este-primul-bancomat-si-cum-poti-scoate-bani-reali-_2988426.html
https://www.publika.md/bitcoin-in-moldova-unde-este-primul-bancomat-si-cum-poti-scoate-bani-reali-_2988426.html
https://coinmarketcap.com/
mailto:maxim03.96@mail.ru
mailto:lsaharnean@gmail.com


Materiale/teze ale Simpozionului Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători, 

27-28 aprilie 2018, Chişinău  e-ISBN 978-9975-75-927-4.

106 

2) Inovare de proces - semnifică implementarea unor noi tehnologii sau metode de

îmbunătăţire a bunului prin echipamentul care poate fi modificat sau schimbat pentru a reduce 

costurile de producţie, calitatea serviciilor rămînînd nemodificată sau imbunătăţită sporind 

totodată eficienţa activităţilor. 

3)Inovarea organizaţională - presupune abordarea unor metode manageriale absolut  noi ce

realizează o schimbare managerială productivă, ce poate obţine rezultate semnificative şi 

îmbunătăţi poziţia concurenţială a întreprinderii. 

4)Inovarea de marketing - implică strategiile, tehnicile şi metodele relativ şi absolut noi.

Aceast tip de inovare ţinteşte obiectivele concrete de marketing privind activitatea inovaţională, 

elaborarea şi lansarea unor produse (bunuri şi servicii) noi competitive pe piaţă. 

Actvitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare  poate presupune un transfer tehnologic care ar 

putea genera un produs nou sau a îmbunătăţi anumite componente ale procesului de fabricaţie. 

Prin trasfer tehnologic subînţelegem prealuarea unui utilaj prin licenţiere sau franchasing. 

Transferul tehnologic se utilizează în scopul creşterii potenţialului de producere a întreprinderii 

odată cu creşterea eficienţei de marketing a inovaţiilor lansate.  Pentru a deţine o tehnologie nouă 

este nevoie de a obţine necesarul de cunoştinţe  în activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare, 

ceea ce ar permite punerea în aplicare performantele tehnologiei transferate.  

O tehnologie nouă în cadrul întreprinderii este percepută ca orice investiţie majoră într-un 

anumit ce poate provoca un impact pe piaţă prin realizarea de produse noi, beneficii şi creştere la 

nivel micro şi macroeconomic.  

În întreprinderile industriale activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare în mare parte 

depinde de rezultatul şi eficienta transferului tehnologic efectuat. În activitatea de transfer sunt 

împlicaţi specialiştii cu abilitaţi de gîndire strategică, aptitudini de cooperare, comunicare şi spirit 

observaţional. 

Un proces de transfer tehnologic eficient cuprinde mai multe etape şi mai mulţi 

participanţi[ii]: 

1) organizaţiile ştiinţifice ce deţin cunoştinţele privind materialul tehnic;

2) dezvoltatorii -cecetători ce adoptă  mecanismele noi;

3) dezvoltatorii-mecanici ce adoptă mecanismul tehnologic;

4) fabricanţii - adaugă componetele şi adoptă tehnologia;

5) companiile de producţii implementează produsul tehnic de fabricaţie;

6) întreprinderea vinde performanţele produsului trecut prin tehnologia sa;

7) produsul ajunge la consumator cu modul de întrebuinţare a acestuia.

Dezvoltarea tehnologiilor are loc în scopul creşterii eficienţei de marketing a activităţilor de 

cercetare-dezvoltare şi inovare în raport atît cu potenţialii consumatori cît şi potenţialii concurenţi.   
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