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Rezumat. Un sector public eficient i productiv poate fi un factor puternic de cre tere economic , prin 
intermediul sprijinului oferit pentru sectorul privat i guvernarea acestuia. În momentele în care guvernele se 
confrunt  cu provocarea de a asigura consolidarea financiar  în timp ce stimuleaz  cre terea, 
competitivitatea i ocuparea for ei de munc , exist  o justificare solid  pentru cre terea eficien ei, o mai 
bun  guvernare, o livrare mai rapid  a serviciilor oferite i o implicarea mai mare a utilizatorilor în sectorul 
public. De i sectorul public trebuie s  inoveze pentru a satisface cererea tot mai mare a cet enilor, inovarea 
în acest sector se define te i identific  mai greu, eforturile de a o în elege mai bine i de a o promova fiind 
mult încetinite de o lips  de probe cantitative. Obiective: Scopul acestui articol este de a prezenta un cadru 
privind modalit ile de inovare în sectorul public, cu prec dere în universit ile publice din Italia. Abordare: 
Acest articol s-a bazat pe o cercetare bibliografic  a lucr rilor de specialitate care se concentreaz  pe 
inovarea social , cu prioritate în sectorul public. Rezultate: Importan a inov rii sociale în sectorul public 
trebuie în eleas  i ca un mijloc prin care s  se fac  fa  m surilor actuale de austeritate i, pe termen lung, 
aceasta este util  pentru a r spunde unei mai bune globaliz ri i, de asemenea, marilor provoc ri societale. 
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1. Introducere 
La momentul actual, inovarea social  este considerat  un concept-cheie pentru 

studiul politicilor de dezvoltare economic  i de coeziune social . Termenul se afl  deja 
în procesul de dezbatere public  de câ iva ani, dar a început s  fie i mai cunoscut din 
momentul în care Comisia European  a început s - i concentreze aten ia asupra acestuia, 
definind inovarea ca “un proces de schimbare social  care poate produce rezultate dorite 
în ceea ce prive te îmbun t irea competitivit ii economice, a durabilit ii mediului i a 
solidarit ii sociale” (Comisia European , 2010). 

Inovarea social  reprezint  un concept care merge dincolo de simpla inovare 
economic , tehnologic  sau institu ional . Acest concept este, de fapt, introdus într-un 
context de ac iune care se concentreaz  asupra problemelor de incluziune social , 
emancipare, extindere a particip rii i a democra iei, situându-se în centrul discu iei 
despre cre terea economiei civile (Bruni, Zamagni, 2004, cita i de Colli, a.a. 2013/2014, 
3) i despre resursele pe care le poate activa pentru a face fa  crizei statului bun st rii i 
efectelor capitalismului neoliberal* în ceea ce prive te inegalit ile i marginalizarea 
social  (Pirone, 2012, 137-138).  

Prima organiza ie interna ional  care a f cut pa i înspre inovarea social  a fost 
Organiza ia pentru Cooperare i Dezvoltare Economic  (OCDE), pornind de la premisa 
c  statul nu mai este capabil s  fac  fa  cererii sociale în economiile post-industriale, 
aceast  cerere fiind doar par ial compensat  de pia  (Colli, a.a. 2013/2014, 3-6).   

  
Tabel de explica ii

*Neoliberalismul este o filosofie care interpreteaz  profitul ca fiind esen a democra iei i consumul ca 
singura form  operabil  de cet enie. Acesta ofer , de asemenea, o justificare pentru un ansamblu de 
interese private de a controla cât mai mult posibil via a social , economic  i politic , cu scopul de a 
maximiza profitul personal.

 
2. Definirea conceptului de inovare social     
G sirea unei defini ii unice pentru un concept atât de larg precum cel al inov rii 

sociale nu este u oar  i nici nu ar fi în eleapt  o astfel de abordare, întrucât flexibilitatea 
i multidisciplinaritatea sunt chiar punctele forte care îl contrazic i care au f cut posibil  

r spândirea rapid  a acestuia, atât în vocabularul politicilor sociale, cât i în cel tiin ific. 
Este totu i bine ca acest fenomen s  fie încadrat printre nenum ratele defini ii i concepte 
propuse pân  în prezent, cu scopul de a elimina orice ambiguitate care are tendin a de a-l 
“polua”. Pentru ca acest lucru s  fie posibil, vom enun a câteva defini ii reprezentative, 
acordând o aten ie deosebit  nuan elor care le diferen iaz .   

 Inovarea social  reprezint  un domeniu relativ nou de analiz , atât în ceea ce 
prive te dezvoltarea abord rilor ce consider  dezvoltarea social  proiectat  ca fiind 
posibil  i eficient , cât i în privin a abord rilor care pun accentul pe cunoa terea 
dispersat , descentralizare i capacitatea comunit ilor i, mai precis, a grupurilor sociale 
de a se organiza i de a g si r spunsuri pentru problemele cu care se confrunt . Inovarea, 
în acest context, apare ca r spuns la o problem  social  nou  sau reprezint  un demers de 
îmbun t ire a solu iilor deja existente (Matei, 2009, 86-87). 



235 

În literatura de specialitate, primul cercet tor care a folosit conceptul de inovare 
social  este considerat a fi J.B. Taylor, care a definit acest tip de inovare ca fiind “un nou 
mod de a face lucrurile, cu scopul explicit de a r spunde unei nevoi sociale” (Cloutier, 
2003, 3). Aceasta este una dintre cele mai frecvent utilizate defini ii îns , între speciali tii 
acestui domeniu, numeroase alte defini ii sunt considerate, de asemenea, sugestive. 
Organiza ia pentru Cooperare i Dezvoltare Economic  consider  inovarea social  ca 
fiind “ideile noi care transform  politicile i practicile dezvolt rii locale. Ele ar putea 
reprezenta noi r spunsuri la nevoi de produse i servicii nesatisf cute sau moduri mai 
bune de îndeplinire a nevoilor existente; ele pot s  se manifeste prin schimb ri 
incrementale ale practicilor sau pot aduce schimb ri majore ale politicilor” (Neagu, 2009, 
111). Organismul na ional canadian CRISIS (Colectivul de Cercetare asupra Inova iei 
Sociale în Întreprinderi i Sindicate) define te inovarea social  ca reprezentând 
“abord rile noi, practici sau interven ii, al turi de toate produsele nou create, toate 
serviciile noi pentru îmbun t irea unei situa ii sau rezolvarea unei probleme sociale i 
care are loc la nivelul institu iilor, organiza iilor, comunit ilor” (Neagu, 2009, 111).  

 
2.1. Tipuri de inovare social   
Tipul produsului ce rezult  din procesul de inovare sau natura solu iei noi g site 

determin  clasificarea inova iilor astfel (NESTA, 2008, 1-4):  
- inova ii de produs: crearea i dezvoltarea unui produs fizic;  
- inova ii de servicii: schimb ri ale serviciilor;  
- inova ii de proces: procese de produc ie sau organiza ionale noi. 

 
În func ie de întinderea i gradul impactului pe care îl au, inova iile sociale pot fi 

grupate în (NESTA, 2008, 1-4): 
- incrementale: reprezint  continuarea unor îmbun t iri;   
- radicale: marcheaz  schimb ri discontinue;  
- sistemice: descriu schimb ri în sistemele tehnologice, manageriale i 

organiza ionale. 
 
Criteriul nout ii solu iei împarte inova iile sociale în (Matei, 2009, 91-93): 

- noi la modul absolut: propun noi tipuri de produs, de serviciu, de 
organizare a muncii; 

- par ial noi: o tehnologie sau modalitate de a face lucrurile într un domeniu, 
într un tip de institu ie, este adaptat  pentru un domeniu cu totul diferit, alt 
tip de institu ie, produs sau serviciu sau chiar alte tipuri de obiective. 

 
Beneficiarii schimb rii determin  i ei anumite categorii de inova ii, precum 

(Matei, 2009, 91-93):   
- inova ii adresate unor grupuri i categorii sociale specifice, care împ rt -

esc o caracteristic  i o problem  comun  (persoane cu dizabilit i, tineri, 
persoane care lucreaz  în acela i sistem, domeniu etc.);  

- inova ii adresate unor comunit i locale, unor persoane aflate în proximi-
tate geografic  (locuitorii unui cartier, ai unui ora  sau ai unei regiuni); 

- inova ii adresate membrilor unei societ i în ansamblu, ace tia beneficiind 
în mod direct de impactul inova iilor respective (de exemplu: introducerea 
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unui tip nou de comunicare între medic i pacient pe baza sistemelor 
informatice); 

- inova ii care se adreseaz  utilizatorilor individuali care decid s  adopte 
inova iile respective, care au stimulentele necesare pentru a suporta 
costurile adopt rii i, prin folosirea lor, produc efecte asupra unor grupuri 
i comunit i mai largi.   

 
Inova iile sociale pot fi clasificate i în func ie de dimensiunile calit ii vie ii pentru 

care au produs îmbun t iri (EFILWC, 2015):  
- angajarea i via a profesional ;  
- accesul la resurse economice; 
- familia i gospod ria; 
- via a în comunitate i participarea social ; 
- s n tatea; 
- cunoa terea, educa ia i formarea. 

 
2.2. Rela ia dintre inovarea social  i cea tehnic  
Primul domeniu la care ne gândim atunci când vine vorba de inova ie este cel 

tehnic. Odat  cu trecerea timpului, frecven a utiliz rii conceptului de inova ie aproape c  
a creat banalizarea acestuia, fiind folosit i ca sinonim pentru inova ia tehnologic . În 
ultimele decenii, îns , termenul de inova ie a început s  î i g seasc  atribuire i în 
domeniul social. 

Inova iile sociale i tehnice au în comun o serie de caracteristici similare. În primul 
rând, noutatea nu este dat  atât prin elementele primare, cât prin combina ia dintre 
acestea. Inovarea const  în rela ia dintre elemente – cu cât este mai neobi nuit  
combina ia de elemente, cu atât inova ia este mai radical  (Arthur, 2009, citat de Moore, 
Westley, 2011, 2). Unele inova ii – tehnice sau sociale – se ancoreaz  perfect mai degrab  
în produse i procese existente (de exemplu: o nou  aplica ie pentru calculator sau un nou 
program pentru persoanele f r  ad post). Altele sunt mult mai radicale, cerând o 
schimbare, având astfel scopul de a deveni func ionale (Christensen et al., 2006, 94-101; 
Love, 2003, 17-22). 

Trecerea la ma inile electrice sau fotovoltaice ar putea fi v zut  ca o astfel de 
inova ie, cerând o retehnologizare a unor mari p r i ale ofertei de transport i a sistemului 
de sprijin. Pe partea social , microfinan area a reprezentat ini ial o propunere radical , 
cerând ca b ncile s  î i reajusteze defini iile de risc i securitate. Inova iile mai radicale se 
împiedic  frecvent de rezisten a activ , deoarece acestea reprezint  o amenin are din 
perspectiva costurilor ce nu vor putea fi recuperabile. Toate acestea contribuie la ideea c  
scena este “setat ” de condi iile sociale, fiind o parte esen ial  a oric rei inova ii “al c rei 
timp a sosit” (Westley, Mintzburg, 1989, 17-32).   

Din momentul în care o inova ie este privit  ca un set de link-uri sau rela ii 
neobi nuite din care se ob ine un nou design pentru rezolvarea unei probleme, este mai 
u or de explorat un alt mod în care inova iile sociale i tehnice sunt similare – acestea 
sunt adesea conectate ca p r i necesare ale unui design inovator. Inova iile sociale legate 
de modurile de a face anumite lucruri ofer , de cele mai multe ori, o platform  pentru 
multiple inova ii tehnice (Collins, 1997). Pentru a sprijini cre terea i diseminarea celor 
mai noi inova ii tehnice, inova iile sociale – de la marketing pân  la canalele de 



237 

distribu ie – fac posibil  cre terea i dezvoltarea inova iilor. De exemplu, ideea de cercuri 
de creditare (o inova ie social ) a fost un factor-cheie în a realiza microcredite. Astfel, 
putem în elege c  inova iile sociale i cele de tip tehnic sunt, f r  îndoial , legate între ele 
în design-urile cele mai de succes (Moore, Westley, 2011, 2-3). 

 
3. Inovarea social  în sectorul public 
3.1. De la inovarea public  la inovarea social  în sectorul public 
Inovarea este o problem  recurent  în administra ia public . În acest sens, poate fi 

considerat  a fi un “concept magic” (Pollitt, Hupe, 2011, 641-658) care este utilizat 
pentru a încadra transformarea necesar  sectorului public astfel încât s  se îmbun t easc  
nu numai eficien a i eficacitatea acestuia, dar i legitimitatea acestuia (Bekkers, 
Edelenbos, Steijn, 2011[2], cita i de Bekkers, Tummers, Voorberg, 2013, 2). Inovarea 
este un concept care inspir  oamenii i factorii de decizie politic , deoarece ofer  
promisiunea unei schimb ri radicale. Drept urmare, dorin a de a inova în sectorul public 
are o istorie lung , care este uneori legat  de programele de reform  în vederea 
îndeplinirii reducerilor bugetare, pentru a satisface introducerea de noi ideologii de 
management i de guvernare (cum ar fi: noul management public sau guvernarea 
“deschis ”) sau pentru a duce la bun sfâr it introducerea de noi tehnologii de informare i 
comunicare (cum ar fi: e-guvernarea).   

La momentul actual, procesul inovativ pe care sectorul public al multor ri s-a 
angajat s -l urmeze, st  sub pavilionul “inov rii sociale”. Comisia European  a adoptat 
acest concept ca subiect relevant pe agenda sa de reform . Aceasta afirm  c  inovarea 
social  este “despre idei noi care lucreaz  pentru a r spunde nevoilor nesatisf cute. […] 
inova ii care sunt sociale atât prin finalitatea lor, cât i prin mijloacele lor” (Comisia 
European , 2015). Inovarea social  pare a fi un concept care inspir , deoarece stimuleaz  
oamenii, politicienii i factorii de decizie politic  astfel încât s  exploreze i s  
implementeze idei noi despre modul în care o societate face fa  unor serii de provoc ri 
care sunt vitale pentru func ionarea acestei societ i ca o comunitate politic , provoc ri 
precum: cre terea ratei de îmb trânire a popula iei, criza bugetar , calitatea sistemului 
educa ional sau regenerarea ora elor i regiunilor dezavantajate din punct de vedere social 
i economic (Mulgan, 2009, citat de Bekkers, Tummers, Voorberg, 2013, 2).   

De i liberalizarea i marketizarea au fost introduse în sectorul public ca modalit i 
de a asigura forme de inovare bazate pe eficien , principalul motor de inovare public  
este acela care creeaz  valoare public , care este mai mult decât pur  eficien  (Moore, 
Hartley, 2008, 3-20). Inova iile sectorului public se confrunt  cu mai multe valori, care 
pot intra în conflict sau se pot sus ine reciproc i, astfel, trebuie s  fie echilibrate în orice 
evaluare (Bason, 2010, citat de Bekkers, Tummers, Voorberg, 2013, 4). Prin urmare, o 
inova ie care este în m sur  s  îndeplineasc  dorin ele reale ale cet enilor i companiilor 
poate contribui la transparen a (publicness) sectorului public, îmbun t ind astfel 
legitimitatea acestuia (Newman, Clarke, 2009, 108). 

 
3.2. Inovarea social  din perspectiva sectorului public 
În ultimii ani, inovarea în sectorul public a devenit un subiect c ruia administratorii 

de politici i factorii de decizie îi acord  o aten ie sporit , subiect care este înc  departe de 
a fi recunoscut în mod uniform, fie ca un fenomen organiza ional fie ca unul societal. În 
special într-un context al sectorului public local, unde inovarea poate avea cel mai direct 
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impact, politicile i procedurile administrative nu sunt întotdeauna predispuse sau 
proiectate astfel încât s  produc  rezultate care ar putea fi considerate inovatoare. În timp 
ce în sectorul privat inovarea reprezint  de mult timp o surs  de cre tere economic  i un 
avantaj competitiv, sectorul public adesea lupt  pentru a o înf ptui în moduri noi, diferite, 
ar tând de asemenea un anumit grad de confuzie cu privire la impactul dorit de nout ile 
generate. Prin urmare, cu câteva mici excep ii, inovarea indus  de sectorul public nu este 
înc  la fel de r spândit  i nici nu reflect  practici organiza ionale durabile care sunt u or 
de definit i implementat în alt  parte (ARC Fund, 2013, 5-9). Mai mult decât atât, 
inovarea în sectorul public este adesea v zut  ca un r spuns la mecanisme de guvernare 
democratic  care stagneaz  din ce în ce mai mult i ca sc derea rezultat  în privin a 
valorii publice (Bourgon, 2008, 390-404). Prin urmare, o oportunitate principal  rezultat  
din inovarea în sectorul public este reprezentat  de îmbun t irea calit ii i gamei de 
servicii oferite comunit ilor, fiind inclu i aici cet eni individuali, grupuri sociale i 
întreprinderi (Walker, 2006, 311–335).  

Trebuie v zut, în acest context, accentul care se pune pe produse, pie e, bani i 
profituri din sectorul privat, spre deosebire de importan a dat  serviciilor, socialului, 
procesului i utilizatorului în sectorul public. Astfel, prezen a a dou  focare de inovare 
fundamental diferite relev , de asemenea, diferen ele în abordare, con inut, obiective i 
punerea acestora în aplicare pentru inovarea atât în sectorul public, cât i în cel privat. În 
aceste condi ii, declara iile cu privire la echivalen a de inovare a celor dou  sectoare par 
u or limitate, acestea având tendin a de a simplifica orice proces de implementare sau 
chiar pe toate, f când acela i lucru i cu obiectivele i modelele de difuzie, sau de a 
considera inovarea ca o no iune abstract . În oricare dintre cele dou  sectoare, dar mai 
ales în cel public, o astfel de simplificare ar fi probabil contraproductiv  deoarece s-ar 
opune identific rii corecte i eficiente a priorit ilor i oportunit ilor politice (ARC Fund, 
2013, 18-19). În ciuda diferen elor dintre sectorul privat i cel public, practicile 
inovatoare nu se exclud reciproc, beneficiind în mod frecvent una de cealalt  i 
completându-se reciproc. Inovarea în sectorul public poate avea loc prin difuzarea 
prioritar  a inov rii propriu-zise a sectorului public (cum ar fi: integrarea de noi sisteme 
tehnologice sau de gestionare a informa iilor din cadrul administra iei, inclusiv printr-un 
proces de achizi ii publice). Poate ap rea, de asemenea, prin acordarea de asisten  
sectorului privat, sub forma cre rii sau sprijinirii condi iilor care s  permit  stimularea i 
încurajarea genera iei inovatoare – prin politic  (reglement ri noi sau modificate), 
programare orientat , fonduri desemnate (inclusiv instrumente financiare specifice i 
punerea în aplicare a acestora), mediere etc. Limitele ce stau între sectorul public i cel 
privat sunt estompate, atât în cazul oferirii de servicii tradi ionale – dar îmbun t ite 
(precum: transportul), acestea fiind legate de tehnologie prin defini ie, cât i în cazul în 
care inovarea poate duce la o valoare de durat , tangibil  i dovedit  în privin a siguran ei 
sporite i a confortului pentru pasageri, resurselor economisite, mediului mai curat, 
îmbun t irii fluxului i a gestion rii traficului etc. (ARC Fund, 2013, 18-19).                 

Tabelul de mai jos explic , într-un mod cât se poate de general i simplist, 
diferen ele i asem n rile dintre sectorul public i cel privat atunci când vine vorba de 
inovare. 
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Tabelul 1 
Inovarea în sectorul public versus inovarea în sectorul privat 

 
Sectorul public Sectorul privat 
Inovarea serviciului Inovarea produsului 
Inovarea procesului Inovarea procesului 
Inovarea organiza ional  Inovarea organiza ional  
Inovarea comunic rii  Inovarea marketingului 

 
Adaptat dup : Hollanders, H., Arundel, A., Buligescu, B. (UNU-MERIT), Peter, V., Roman, L., Simmonds, 
P. (Technopolis) (2013), European Public Sector Innovation. Scoreboard 2013  – A pilot exercise, Enterprise 
& Industry Magazine, Brussels, p. 9. 

 
În 2008 a fost realizat  o clasificare a inov rii sectorului public, cuprinzând 

urm toarele categorii (Windrum, 2008, citat de Windrum, Koch, 2008, 1-5):  
- inovarea serviciului: introducerea unui nou serviciu sau îmbun t irea 

calit ii unui serviciu deja existent; 
- inovarea procesului de furnizare a serviciului: metode noi sau modificate 

de furnizare a serviciilor publice; 
- inovarea administrativ  i organizatoric : schimb ri în structurile 

organiza ionale i în rutine; 
- inovarea conceptual : dezvoltarea de noi puncte de vedere i provocarea 

ipotezelor deja existente;  
- inovarea politic : modific ri de gândire sau inten ii comportamentale; 
- inovarea sistemic : metode noi sau îmbun t ite de a interac iona cu alte 

organiza ii i surse de cunoa tere.   
 
Pentru a g si totu i o defini ie a inov rii în sectorul public, putem spune despre 

aceasta c  este “un serviciu nou sau îmbun t it în mod semnificativ, metod  de 
comunicare, proces sau metod  organiza ional ” (Comisia European , 2011). Inovarea în 
sectorul public mai poate fi definit  ca integrarea de nout i realizate sau de noi 
cuno tin e în orice sistem dependent de procesul de luare a deciziilor publice în scopul 
îmbun t irii celor curente sau introducerea în func iune a noi opera iuni, servicii i 
practici, al c ror rezultat final i cel mai evident este îmbun t irea serviciilor publice i 
ameliorarea calit ii vie ii sau a unui aspect major al acesteia (ARC Fund, 2013, 28). 

 
3.3. Atributele inov rii în sectorul public  
Inovarea în sectorul public are unele aspecte unice în care este diferit  de modelele 

populare de inovare, folosite în sectorul privat. Cinci atribute au fost luate în considerare 
în ceea ce prive te factorii de conducere în motiva ia de a promova inova ia. Acestea sunt 
(ARC Fund, 2013, 21-25): 

- avantajul relevant în raport cu ideea, produsul sau serviciul anterior 
inov rii  se refer  la îmbun t irea produs  peste alternativele disponi-
bile anterior, dar nu corespunde în mod necesar numai schimb rilor 
elementare care formeaz  un serviciu îmbun t it sau un produs. În 
schimb, acesta serve te pentru a sublinia noile abord ri utilizate pentru a 
privi i, eventual, a rezolva problemele existente sau noile oportunit i care 
rezult  din desf urarea unei anumite inova ii, care a fost anterior 
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imposibil de creat. Valoarea inov rii, în acest caz, ar fi c  aceasta este mai 
bun  decât ceea ce înlocuie te;  

- compatibilitatea cu valorile i credin ele locale sau regionale  acest 
atribut are implica ii interesante în ceea ce prive te difuzarea i adoptarea 
continu  a nout ilor din spatele unei inova ii, întrucât acest lucru 
înseamn , cel mai probabil, c  inovarea planificat  nu ar lua în considerare 
specificit ile culturale. Prin urmare, punerea în aplicare ar putea aduce 
modific ri semnificative culturilor locale i regionale, strângând 
numeroase dezaprob ri la prima desf urare i necesitând chiar o 
planificare mai atent  i care s  prezinte suplimentar problemele legate de 
gestionarea public ;  

- “trialability”  se refer  la posibilitatea de a testa interven ia planificat  
i de a analiza efectul s u înainte de desf urarea oficial  pe scar  larg . 

Acest atribut nu este, îns , foarte evaluat i un motiv este probabil faptul c  
majoritatea interven iilor din sectorul public, în special cele noi, necesit  
un interval de timp mai lung înainte ca rezultatele vizibile s  fie 
demonstrate i rezultatele posibile s  poat  fi evaluate; 

- observabilitatea  se refer  la m sura în care utilizarea unei inova ii i 
beneficiile rezultate în urma acesteia sunt vizibile i pot fi determinate de 
c tre public i p r ile interesate. Gradul ridicat de relevan  al acestui 
atribut sugereaz  faptul c  inovarea în sectorul public are o ans  mai mare 
de succes atunci când se face evident  i utilizarea acesteia afecteaz  sau 
aduce beneficii mai multor persoane. Pe de alt  parte, aceasta reduce 
importan a inov rii pur organiza ionale sau îmbun t e te, printre altele, 
sisteme, opera iuni sau structuri ale sectorului public ale c ror efecte sunt, 
de obicei, mai greu de observat, putând duce la efecte pe termen lung;   

- oportunitatea pentru reducerea costurilor  în condi ii de bugete reduse 
i cheltuieli limitate, inovarea în sectorul public ar putea fi considerat  un 

element esen ial în privin a reducerii costurilor. Mai degrab  decât 
folosirea serviciilor de t iere i închidere a programelor publice, autori-
t ile ar putea folosi o abordare diferit , încercând s  introduc  astfel de 
modific ri în programarea lor, care ar fi într-adev r pu in mai costisitoare, 
dar, în acela i timp, cel pu in la fel de productiv  pentru beneficiari, 
producând în mod eficient inovare.  

 
3.4. Capacitatea de inovare a sectorului public  
Administra ia public  trebuie s  fac  fa  schimb rilor rapide ce au loc în 

domeniile economic i social, pentru a putea beneficia de oportunit ile pe care noile 
tehnologii le ofer  i pentru a dezvolta servicii noi, orientate pe deschidere, transparen  
i participare cet eneasc . Reformele administrative trebuie s  fie realizate “în 

momentele în care constrângerile fiscale i presiunile de consolidare bugetar  devin tot 
mai stricte” (OECD, 2011). În acest context, modernizarea administra iei publice ar trebui 
s  se concentreze pe îmbun t irea eficien ei, eficacit ii i a vitezei de furnizare a 
serviciilor, precum i pe realizarea de standarde ridicate de predictibilitate, fiabilitate i 
responsabilitate (Matei, S vulescu, 2014, 2).    
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Administra ia public  are un rol important în stimularea inov rii în economie i, în 
acela i timp, aceasta trebuie s  declan eze inovarea în organiza iile publice, astfel încât s  
creasc  productivitatea, s  se îmbun t easc  eficien a, s  se creeze valoare public  i, 
prin urmare, s  se r spund  provoc rilor impuse de societate. Societatea actual  fiind una 
a cunoa terii, capacitatea de inovare i implementare a unor inova ii este foarte 
important  pentru administra ia public . Inovarea în administra ia public  poate fi v zut  
drept un proces de înv are, o modalitate pentru dezvoltarea de noi servicii, pentru 
aplicarea tehnologiei, schimbarea structurilor organizatorice, precum i punerea în 
aplicare a noilor abord ri manageriale în scopul satisfacerii nevoilor cet enilor, 
întreprinderilor i cerin elor aduse de provoc rile pe care societatea bazat  pe cunoa tere 
le ridic  (Matei, S vulescu, 2014, 9-10).   

Capacitatea de inovare în organiza iile publice reprezint  “o func ie a 
caracteristicilor de organizare, dar i a culturii interne, mediului extern i a cadrului 
institu ional” (Osborne, Brown, 2005, cita i de Matei, S vulescu, 2014, 10). Aceasta 
poate fi, de asemenea, luat  în considerare într-o structur  piramidal , “cu condi ii 
generale structurale, institu ionale i politice în partea de sus i practicile zilnice – oameni 
i cultur  – în partea de jos” (Bason, 2010 citat de Matei, S vulescu, 2014, 10). A adar, 

capacitatea de inovare ar trebui s  ia în considerare nivelul contextual, mediul 
institu ional, nivelul strategic i organiza ional, precum i resursele financiare, tehnice i 
umane i, de asemenea, cultura organiza ional  (Matei, S vulescu, 2014, 10). 

 
3.5. Stimuli i bariere în implementarea inov rii sociale 
3.5.1. Obiectivele inov rii în sectorul public  
Câteva tendin e majore pot fi observate în ceea ce prive te obiectivele inov rii în 

sectorul public. Cre terea eficien ei costurilor i rentabilitatea serviciilor publice 
furnizate reprezint  un obiectiv primordial al inov rii în sectorul public. Cre terea 
eficien ei este, în mare parte, în eleas  drept furnizarea de servicii mai multe i mai bune 
pentru cet eni, având acela i cost, în timp ce se realizeaz  simplificarea procedurilor 
administrative. Aceasta este considerat  a fi unul dintre scopurile primordiale ale 
sectorului public, mai precis ale autorit ilor locale i regionale care furnizeaz  servicii 
publice cet enilor, aceste institu ii fiind responsabile pentru contribuabili în privin a 
eficien ei i a eficacit ii cheltuielilor publice. Îmbun t irea rela iilor dintre sectorul 
public i cet eni reprezint  un beneficiu major, care poate duce la inovare. Consolidarea 
canalelor de furnizare a feedback-ului de la cet eni contribuie la îmbun t irea serviciilor 
publice în a a manier  încât acestea se aliniaz  mai bine pe nevoile i a tept rile publice 
(ARC Fund, 2013, 31-32).   

Cele dou  obiective men ionate anterior contribuie la realizarea scopului major al 
inov rii în sectorul public, i anume acela de cre tere a calit ii i a accesului la 
serviciile publice furnizate de autorit ile locale sau regionale, ducând astfel la o calitate 
sporit  a vie ii cet enilor, aceasta fiind perceput  ca obiectiv final al serviciului public. 
În aceast  manier , se eviden iaz  faptul c  inovarea în sectorul public reprezint  un 
mijloc care faciliteaz  anumite politici publice, mai degrab  decât s  fie un scop în sine. 
Prin urmare, aceasta poate fi recunoscut  într-o varietate de modele de politici i în mai 
multe domenii de politic  (ARC Fund, 2013, 31-32). 
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3.5.2. Stimuli i bariere ale inov rii sociale în sectorul public 
Pove tile de succes demonstreaz  cum beneficiile preconizate ale inov rii în 

sectorul public sunt, de fapt, realizate. Cu toate acestea, este nevoie de o cercetare mai 
am nun it  pentru a în elege pe deplin aspectele specifice privind detaliile implicate.  

Inovarea este privit  de mul i ca fiind un “mandat” suplimentar pentru autorit ile 
din sectorul public, cu efecte diverse, atât pentru autorit i, cât i pentru comunitate, 
având ca rezultate reducerea costurilor, îmbun t irea comunic rii interne i externe, 
oportunit i mai bogate de participare civic  i capacitatea sporit  a autorit ii, în 
ansamblu. Se consider  c  dac  o organiza ie func ioneaz  mai bine, atunci acesta 
reprezint  un avantaj pentru toate p r ile implicate. Prin urmare, beneficiile aduse de 
inovare în sectorul public nu pot fi specifice doar sectorului public, acestea având efecte 
chiar dincolo de jurisdic ia imediat  a institu iilor. Mai mult decât atât, beneficiile aduse 
structurilor institu ionale duc la ob inerea de beneficii suplimentare pentru întregul 
sistem, subliniind astfel impactul global al inov rii de succes (ARC Fund, 2013, 32-33).  

Punctul de plecare pentru studierea inov rii sociale în sectorul public este 
reprezentat de faptul c  inova iile sociale au loc într-un mediu specific în care se pot 
distinge diferi i actori, care colaboreaz  între ei în ceea ce prive te schimbul de resurse 
relevante pentru dezvoltarea i implementarea de noi idei, noi modalit i de lucru sau noi 
moduri de organizare. De aici rezult  faptul c  unele caracteristici ale mediului pot fi 
v zute ca stimuli sau bariere în implementarea ideilor inovatoare. Pe baza unei analize a 
literaturii de specialitate, vor fi men ionate, în rândurile ce urmeaz , elementele care sunt 
considerate a fi stimuli sau bariere ale inov rii sociale în sectorul public (Bekkers, 
Tummers, Voorberg, 2013, 5-24):  

o complexitatea social  i politic  a mediului în care opereaz  organiza iile 
publice, ceea ce conduce la cererile specifice care func ioneaz  ca un trigger 
extern pentru inovare; 

o caracteristicile i gradul de cultur  juridic  ale unei ri sau ale unui sector 
politic; 

o tipul de guvernan  i tradi ia statului în ar  sau într-un sector politic; 
o alocarea resurselor, dependen a de resurse i calitatea rela iilor în cadrul 

re elelor care cuprind p r ile implicate. 
 
Tabelul de mai jos dore te s  prezinte, pe scurt, o list  detaliat  a factorilor care 

influen eaz  inovarea social  în sectorul public, analizând totodat  dimensiunile i 
subdimensiunile relevante în acest domeniu. Vom observa c  un factor poate fi, în acela i 
timp, stimul, dar i barier  pentru inovarea social , îns  contextul specific determin  în 
mare m sur  rolul factorului respectiv.    
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Tabelul 2 
Stimuli i bariere ale inov rii sociale în sectorul public 

 
 

Dimensiune 
 

Subdimensiune 
 

Stimul/barier  
Influen a a teptat  
asupra inov rii în 

sectorul public 
A. Mediul 
inov rii 

1. Declan atori politici 
i administrativi din 

mediul administra iei 
publice   

Probleme politice i administrative + 
Multira ionalitatea administra iei 
publice  

+ 

Introducerea concuren ei pe pia  + 
Competi ie politic  pentru aleg tori + 

2. Cultura legal  a 
sectorului public 

Formalizare i standardizare puternice - 
“Dependen e de cale” conduse de 
reguli  

- 

Inova ii care încalc  jurisdic ia legal  - 
3. Tradi iile statului, 
guvernan ei i ale 
serviciului civil 

Stat central i unitar  - (în special pentru 
inova iile radicale) 

Structur  descentralizat  cu guverne 
locale/regionale puternice 

+ (în special pentru 
inova iile de tip 
“bottom-up”) 

Tradi ie corporatist  + (în special pentru 
inova iile care au 
nevoie de mult 
sprijin) 

Tradi ie a pie ei + (dac  pie ele reale 
se pot dezvolta) 

Tradi ie legal   - 
Societate civil  puternic  + (în special pentru 

inova iile de tip 
“bottom-up”) 

4. Resurse i 
dependen a de resurse 
în cadrul organiza iilor 
i al re elelor 

“Slack” (bani, timp, oameni) 
disponibil 

+ 

Diversitate cultural   + 
Orientarea clientului i a înv rii + 
Vârsta organiza iei - 
Recunoa terea dependen ei reciproce 
în cadrul re elelor 

+ 

Trust i capital social  + 
Leg turile slabe i goluri structurale +/- (depinde de 

situa ie) 
Deschidere i varietate în cadrul 
organiza iilor i al re elelor 

+ 

Distribu ie egal  de costuri i beneficii 
în cadrul organiza iilor i al re elelor 

+ 

B. Inovarea 
v zut  ca 
proces  

1. Corelarea 
leadership-ului 
administrativ i politic 

Acoperirea i scanarea activit ilor 
limit  ale liderilor 

+ 

Conectarea domeniului politic cu 
inova ii  

+ 

Corelarea i echilibrarea valorilor 
contradictorii 

+ 

Comportament de “campion” al 
inov rii 

+ 

2. Sprijin oferit de 
utilizatorii finali i co-

Perspectiva utilizatorilor finali aduce 
informa ii, cuno tin e i experien e noi 

+ 
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crearea cu ace tia (leg turi slabe)  
A teptarea utilizatorilor finali 
privitoare la performan  i la efortul 
depus pentru inovare (u urin , 
proeminen , putere i însemn tate) 

+/- 

Reprezentativitatea utilizatorilor finali 
implica i 

+/- 

Compatibilitatea cu rutinele, 
procedurile, sistemele i practicile 
interne  

- 

3. Managementul 
riscului i inovarea 

Evitarea riscului politic i/sau al 
culturii administrative 

- 

Orientarea pe termen scurt a 
politicienilor 

- 

Structuri dominante de management al 
performan ei 

- 

4. TIC i re elele 
sociale 

TIC, ca surs  de inovare, ofer  noi 
capabilit i i, astfel, idei noi 

+/- (depinde de 
situa ie)  

Gradul de deschidere a TIC ca o 
infrastructur  care faciliteaz  schimbul 
de informa ii, cuno tin e i comunicare 
dincolo de frontiere 

+ 

C. Adoptarea 
inova iei 

1. Alocarea resurselor 
i caracteristicilor 

organiza iilor 

“Slack” (bani, timp, oameni) 
disponibil 

+ 

Orientarea clientului i a înv rii + 
Profesionalizarea 
organiza iei/organiz rii 

+ 

2. “Campionii” 
inovatori i 
intermediarii de 
cuno tin e 

Comportament de “campion” inovator + 
Comportament de intermediar de 
cuno tin e  

+ 

3. Difuzia i adoptarea 
ca proces de înv are 

Premii i distinc ii + 
Codificarea cuno tin elor (tacite) + 
Posibilitatea de presare a inova iei i 
de a ar ta rezultate vizibile i concrete 
(“trialability”, vizibilitate) 

+ 

4. Influen a 
izomorfismului  

Multe organiza ii folosesc inova ii, 
fapt care genereaz  presiune asupra 
altor organiza ii de a se conforma 

+ 

 
Adaptat dup : Bekkers, V.J.J.M., Tummers, L.G., Voorberg, W.H. (2013), From public innovation to social 
innovation în the public sector: A literature review of relevant drivers and barriers, Rotterdam: Erasmus 
University Rotterdam, prezentat la Conferin a EGPA, 11-13 septembrie 2013, pp. 26-27. 

 
4. Studiu de caz: inovarea social  în universit ile publice din Italia 
4.1. Inovarea în înv mânt 
În vederea ob inerii unei defini ii mai eficiente a inov rii în înv mânt, Consiliul 

Cercet rii Sociale i a Activit ii asupra Inova iei Tehnologice i Sociale din Canada a 
propus luarea în calcul a trei dimensiuni: dimensiunea curricular  – inovarea la nivel de 
programe colare, dimensiunea pedagogic  – inovarea privind procesul de înv mânt i 
dimensiunea organiza ional  – inovarea în ceea ce prive te structura, rolurile i func iile 
îndeplinite de persoanele implicate în înv mânt. Astfel, inovarea în înv mânt este 
definit  drept un „proces deliberat de transformare a practicilor prin introducerea unei 
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nout i curriculare, pedagogice sau organiza ionale, care face obiectul unei disemin ri i 
care vizeaz  ameliorarea durabil  a reu itei educative a elevilor i studen ilor” (Neagu, 
2009, 112). 

 
4.1.1. Factori care declan eaz /inhib  inovarea în înv mânt 
Inovarea la nivelul înv mântului superior este analizat , în 2001, de c tre Jean-

Pierre Béchard, care propune o schem  elaborat  i complex  a factorilor care 
influen eaz  procesul de inovare, eviden iind faptul c  ace ti factori pot fi atât favorabili 
declan rii i evolu iei inov rii, cât i inhibatori ai procesului de inovare (Béchard, 2001, 
citat de Neagu, 2009, 113). Situa iile difer  în func ie de contextul în care ac ioneaz  
ace ti factori, de modul în care institu ia de înv mânt gestioneaz  i se implic  în 
proces, de cadrele didactice i de mul i al i factori. 

 
Tabelul 3 

Factori declan atori/inhibatori ai inova iei în înv mânt 
 

Factori care ac ioneaz  la nivelul 
mediului 

 
 

schimbare, în general – reeditarea con inuturilor universit ii 
într-o societate aflat  în proces de transformare tehnologic  
i pedagogic  emergent ; 

actorii schimb rii – organiza ii profesionale, private, 
publice, civile etc., care urm resc schimbarea con inutului 
înv mântului; 
strategiile schimb rii – strategii legislative, de cooperare, de 
colaborare, competitive. 

Factori care ac ioneaz  la nivelul 
institu iei 

percep ia actorilor schimb rii – dominat  de percep ii 
negative asupra resurselor financiare alocate înv mântului 
superior i necesitatea schimb rii programelor de 
înv mânt; 
formularea strategiilor – analiza puterii i sl biciunii 
institu iilor de înv mânt în ceea ce prive te identificarea 
solu iilor, ocaziilor, pistelor de atingere a obiectivelor pe 
care i le-au propus; 
implementarea – transpunerea practic  a solu iilor, 
strategiilor identificate. 

Factori care ac ioneaz  la nivel de 
departament 

climatul de munc  – climat de colaborare/ necolaborare între 
cadrele didactice; 
rolul efului de departament – acesta poate ini ia, 
impulsiona în privin a colabor rii, cooper rii sau poate avea 
o atitudine indiferent ; 
activit ile profesorilor – asumarea riscului, tehnici 
inovative de predare/înv are/evaluare etc. 

Factori care ac ioneaz  la nivel de clas   
(profesori i elevi/studen i) 

atitudine favorabil  schimb rii sau rezisten  la schimbare, 
la nivelul colectivului didactic; 
motiva ie i satisfac ie în munc  sau dezinteres; 
cultur  organiza ional  colar . 

 
Adaptat dup : Béchard, J.P. (2001), L’enseignement superieur et les innovations pedagogiques: une 
récension des écrits, Revue des sciences de l’éducation, vol. XXVII, nr. 2, citat de Neagu, G. (2009), Inova ia 
în înv mânt, Calitatea vie ii – Revist  de politici sociale, vol. XX, nr. 1-2, Editura Academiei Române, p. 
113. 
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4.2. Inovarea social  în universit ile publice din Italia 
Universit ile reprezint  un actor de inovare, nu numai pentru capacitatea acestora 

de a genera cuno tin e, ci i pentru capacitatea de a le r spândi. De i acest punct de 
vedere este determinat în mare parte de studii economice i de management, investe te 
totu i în întreaga gama de politici publice, dând universit ilor oportunitatea de 
competitivitate i inovare la nivel na ional i regional. Cunoa terea i inovarea sunt 
privite ca rezultate ale interac iunii constante între zonele de produc ie i zonele de 
utilizare (producer-user) în definirea caracteristicilor finale ale unui produs sau ale unei 
tehnologii i izbucnirea formelor de inovare deschis  (open innovation), în care 
predomin  schimbul constant de informa ii între institu ii de cercetare i întreprinderi 
(Ciapetti, 2012, 338-340).     

Italia are un sistem de înv mânt aflat într-un puternic proces de evolu ie în ceea 
ce prive te tehnologiile informa ionale. Cu toate acestea, Italia înregistreaz  o întârziere 
fa  de alte ri europene, acumulat  în anii preceden i, încercând s  recupereze prin 
introducerea unor serii de inova ii menite s  schimbe rapid i în mod substan ial 
modalit ile de înv are i de gestiune a cunoa terii în universul educa ional al acestei 

ri. Statul italian se poate bucura de tot mai multe oportunit i oferite de noile tehnologii, 
care permit reducerea distan elor fizice, facilitând accesul la cuno tin e i informa ii 
memorizate în baze de date la distan , nu doar pentru inovarea p r ii administrative a 
institu iilor de înv mânt, dar i în vederea schimb rii abord rii didactice i de înv are, 
care înc  folose te modalit i tradi ionale prea pu in adaptate la evolu ia cuno tin elor i 
la exigen ele societ ii moderne (Conti, Abirascid, De Biase, 6-7). Printre astfel de 
tehnologii se num r  e-learning – o metod  de înv are i predare folosit  din ce în ce 
mai mult, nu doar în universit ile din Italia, ci în toate rile dezvoltate ale lumii; print-
on-demand – modalitate prin care se produc documente doar în cazul în care este nevoie 
de acestea în form  fizic , reducând astfel costurile de produc ie i imprimare, acest 
proces devenind convenabil din punct de vedere economic chiar i în cazul unor 
comunit i mai mici de utilizatori. De asemenea, trebuie amintit  tehnologia folosit  de e-
books, aceasta fiind util  în a disemina documenta ia tehnic  în rândul studen ilor, 
permi ând realizarea i distribuirea de documente într-o manier  u oar  i cu costuri 
minime (Conti, Abirascid, De Biase, 97-101).     

Studiile în domeniu ne relev  cazuri de succes în care Tehnologia Informa iei i 
Comunic rii (TIC) reprezint  principalul element în cadrul colabor rilor dintre companii 
private i institu ii de înv mânt din Italia, acest lucru ducând, practic, la inovarea 
social  atât a sectorului public, cât i a celui privat, astfel formându-se condi ii prielnice 
de studiu pentru viitorii func ionari publici i/sau angaja i ai organiza iilor private. Un 
astfel de exemplu este cel prezentat în tabelul de mai jos: 

 
Tabelul 4 

Experien a TIC 
 

Proiect Aplicarea e-learning-ului în universit i 

Compania TIC implicat   Sapient 
Partener AlmaWeb: Business School of Information Technology, Management 

and Communication, din cadrul Universit ii din Bologna 
Finalitatea proiectului Utilizarea e-learning-ului pentru vizualizarea cursurilor universitare care 

se in regulat în sala de clas  i pentru programele didactice în cadrul 
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masteratului de Comunicare i Gestiune a Întreprinderii, adresate 
studen ilor care nu pot frecventa lec iile cu orar regulat.  

Descriere În colaborare cu AlmaWeb a fost realizat un sistem bazat pe platforma e-
learning care permite i studen ilor care urmeaz  un program de 
înv mânt la distan  s  participe în mod activ la cursurile care se in în 
s lile de clas . Profesorul este ajutat de o persoan  care se ocup  de 
gestionarea rela iei cu studen ii, prezen i în manier  electronic , oferin-
du-li-se astfel posibilitatea de a pune întreb ri în timp real, de a 
interac iona cu profesorul i cu ceilal i studen i, participând activ la curs.  
Au fost puse la dispozi ia studen ilor i profesorilor atât o platform  
tehnologic , cât i con inuturi adaptate pentru utilizarea la maximum a 
caracteristicilor e-learning-ului, care dau via  masteratului de Comunicare 
i Gestiune a Întreprinderii, destinat, în principal, persoanelor care deja 

lucreaz .   
Realizarea infrastructurii pentru sus inerea programului de masterat de 
c tre Almaweb a început la sfâr itul lunii februarie 2002, pentru a lua 
sfâr it în luna iunie. Cursul a început în luna august a aceluia i an, num -
rul de participan i fiind egal cu 50, durata masteratului fiind de 16 luni.  

Rezultate Proiectul a servit pentru a demonstra faptul c  e-learning-ul, care a luat 
na tere ini ial pentru a r spunde exigen elor firmelor în privin a 
disemin rii de cursuri de actualizare a cuno tin elor angaja ilor acestora, 
este util i în mediul didactic de nivel superior. Aceast  tehnologie a 
permis adaptarea con inuturilor la nevoile actuale ale studen ilor, proces 
la care au avut o contribu ie major  profesorii, ducând la optimizarea 
solu iilor informative i, prin urmare, ob inerea de rezultate mai bune, 
având costuri competitive.   

Indica ii suplimentare În faza realiz rii proiectului, au fost luate în considerare atât beneficiile 
aduse mediului didactic, cât i sustenabilitatea economic  a ini iativei 
(raportul dintre investi ie, eficien a infrastructurii tehnologice i 
avantajele pe care aceasta le aduce). Posibilitatea de a dispune de 
tehnologii prin care cursurile universitare i de masterat sunt puse la 
dispozi ia unui num r mai mare de poten iali studen i se concretizeaz  
prin reducerea costurilor individuale de participare la aceste programe de 
studiu i eliminarea barierelor legate de limit rile geografice i de orar 
care limiteaz  posibilitatea studen ilor de a frecventa cursurile respective.   

 
Adaptat dup : Conti, P., Abirascid, E., De Biase, L., Libro Bianco sull’Innovazione nella Scuola e 
nell’Università, realizat de Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca i de Technology and 
Innovation Council (TIC) by Business International, în colaborare cu Skillpass Spa, pp. 133-134. 

 
5. Concluzii 
Sectorul public joac  un rol economic important de regulator, prestator de servicii 

i angajator, acesta reprezentând o parte semnificativ  a activit ii economice în rile 
dezvoltate atât din Europa, cât i din afara ei. Acesta s-a dezvoltat diferit fa  de sectorul 
privat, în cazul c ruia eficien a i inovarea sunt esen iale pentru succesul economic 
(Hollanders et al., 2013, 66-68). Cu toate acestea, i sectorul public face demersuri în 
privin a inov rii, cu prec derea în ceea ce prive te inovarea social . Aici putem da, ca 
exemplu, universit ile publice, care folosesc din ce în ce mai mult tehnologii i metode 
inovative i actualizate de oferire a serviciului public specific acestui tip de institu ie, i 
anume educa ia.  

A a cum universitatea din Italia, men ionat  în Tabelul 4, a recurs la adoptarea i 
punerea în aplicare a anumitor tehnologii specifice unei înv ri prin mijloace electronice, 
multe alte institu ii de înv mânt au ajuns la aceea i concluzie, i anume c  TIC 
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contribuie la dezvoltarea procesului de inovare social , aceasta fiind de o importan  mai 
mare decât doar pentru faptul c  ajut  la eficientizarea sectorului public, reprezentând 
totodat  i un instrument prin care se poate exercita o mai bun  globalizare, r spunzând, 
în egal  m sur , provoc rilor pe care societatea actual  le ridic . 

Sistemul de înv mânt public poate duce la inovare social  prin dezvoltarea 
componentei IT a acestuia, fiind a adar necesar  instruirea p r ilor implicate (Vrabie, 
2014, p. 5). Consider m astfel c  toate institu iile administra iei publice, nu numai cele de 
înv mânt, trebuie s  în eleag  importan a major  pe care tehnologiile electronice o au în 
dezvoltarea propriu-zis  a sectorului public, prin inova ii sociale, de care nu beneficiaz  
numai statul ca întreg, ci i fiecare individ în parte, reu ind astfel s  îmbun t easc  
rela iile ce se stabilesc între cet eni i institu ii, acest fapt ducând la crearea unui sistem 
democratic mai eficient, cu p r i componente mul umite în privin a satisfacerii nevoilor i 
a cerin elor care le guverneaz . Nu trebuie totu i uitat faptul c , de i tehnologiile 
electronice ofer  un ajutor însemnat în privin a inov rii sociale i a îmbun t irii modului 
de func ionare a unui stat, factorul-cheie în orice rela ie interpersonal  r mâne totu i 
resursa uman , astfel c  interac iunea dintre indivizi nu trebuie suprimat  în manier  
absolut , ci trebuie g sit  o balan  între utilizarea tehnologiilor digitale i a metodelor 
tradi ionale de a realiza anumite ac iuni. 
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