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NOŢIUNI INTRODUCTIVE ÎN PROIECTAREA PRODUSELOR 
 

 

1.2. Conceptul de proiectare  

 Noutatea este una din dominantele acestui început de secol, indiferent de ramura de 

activitate, economia se schimba rapid datorita tehnologiilor şi materialelor noi, 

revoluţionare, iar pieţele sunt invadate cu repeziciune de produse noi, realizate după o noua 

concepţie, în structuri organizatorice noi, conform unor strategii organizaţionale noi, prin 

noi mijloace de distribuţie si comercializare, toate acestea fiind menite sa satisfacă gusturile 

si exigenţele consumatorilor, aflate la rândul lor într-o continua schimbare, sa anticipeze 

chiar unele noi, dar si sa asigure competitivitatea şi profituri sporite firmelor inovatoare. 

 Noul, indiferent de forma pe care o îmbracă, de locul de manifestare, de amploarea 

si gradul de originalitate, determina prin acumularea si coroborarea sa obţinerea de progrese 

în toate domeniile. 

 Dacă ar fi să analizăm conceptul de proiect trebuie să pornim de la originea lui din 

latină - proiect  - latină – projecturs – şi are semnificaţia de „plan sau intenţie de a 

întreprinde ceva, de a organiza, de a face un lucru”. Iar prin  proiectare, înţelegem 

“inventare, intenţionare, plănuire, a intenţiona să realizeze ceva”. 

 Iată câteva accepţiuni atribuite conceptului de proiectare: 

1. Fr. Taylor (1959) , “Procesul de aplicare a principiilor tehnice şi ştiinţifice pentru 

definirea unui dispozitiv, proces sau sistem, în suficient detaliu pentru realizarea sa 

fizicǎ” 

2. Asimov (1962), “Activitate direcţionatǎ spre îndeplinirea cerinţelor umane” sau 

“Decizii de fabricaţie cu perspective incerte şi penalităţi pentru eroare” 

3. Feildden (1963), “Proiectarea mecanicǎ constǎ în utilizarea principiilor ştiinţifice, 

informaţiilor tehnice şi a imaginaţiei pentru definirea structurilor mecanice, maşini 

şi sisteme cu funcţii pre-specificate cu economie şi eficienţǎ maximǎ” 

4. C. Alexander (1963),  “Stabilirea de proprietăţi pentru componentele fizice din 

structuri fizice” 

5. Matchett (1966), “Soluţie optimǎ pentru o sumǎ de necesitǎţi reale în circumstanţe 

particulare “ 

6. VDI 2223 (1973), “Proiectarea este o activitate predominant creativǎ, creatǎ prin 

cunoaştere şi experienţǎ şi urmǎreşte soluţii optimale pentru construcţia structuralǎ 

şi funcţionalǎ ca urmare a unei documentaţii realizate.” 

7. Suh (1989), “…crearea unei soluţii sintetizate prin formǎ, a unor produse, procese 

sau sisteme ca urmare a unor cerinţe funcţionale a unor parametri de proiectare din 

domeniul fizic”. 

 

 Activitatea de proiectare – o strategie creativă pentru realizarea unor sarcini fizice, 

mentale, morale sau artistice în scopul unei necesităţi reale 

 Scopul proiectării (Mostow, 1985): Satisfacerea unor specificaţii funcţionale date: 

limitări impuse de mediu, cerinţe de performanţă – timp, spaţiu, putere, cost etc.- şi 

structură – stil, claritate etc., restricţii impuse de procesul de proiectare însuşi. 

 Natura proiectǎrii – 

• o rezolvare de problemǎ practicǎ; 

• execuţia unei decizii; 

• o aplicare a ştiinţei 

• o cǎutare euristicǎ; 

• creativitate şi imaginaţie; 

• transferǎ şi transformǎ cunoştinţe; 
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• o colecatre şi procesare de date; 

• desen şi calcul; 

 
 

Figura nr.1.1. Reprezentarea sistemică a conceptului de sistem 

 

1.2. Conceptul de produs nou 

 Pentru utilizator - produsul - mijlocul de satisfacere a unei necesităţi. Pentru o 

intreprindere - produsul - rezultatul unui proces tehnologic care implică diverse activităţi. 

Ecuaţiile fundamentale ale managementului producţiei - echilibru dintre termenul promis 

clientului şi termenul de livrare pe de o parte şi marketingul (servicii maxime, variante şi 

stoc maxime, termene minime, preţ minim / calitate maximă) şi aspectul financiar (costuri 

minime, stocuri minime) pe de altă parte.
1
 

 Stocurile de produse (apar în a doua ecuaţie) maschează disfuncţionalităţi ale 

procesului de producţie: defectări ale utilajelor, probleme de comunicare, timp consumat 

pentru schimbarea sculelor şi dispozitivelor, absenteism, rebuturi (defecte de calitate), 

întârzieri ale furnizorilor, personal insuficient calificat. 

 Din analiza acestor aspecte se poate observa că proiectarea produsului poate 

influenţa decisiv asupra lor. 

Produsul este “orice” obţinut prin: 

- efort uman; 

- efort mecanic; 

- proces natural. 

 Din punct de vedere al consumatorului produsul se defineşte ca “ceva” oferit pieţei, 

care este capabil să satisfacă necesităţile sau dorinţele acestuia. 

 Conceptul de produs nou - în sens tehnic diferă de sensul în accepţiunea economică. 

 Complexitatea modificărilor pe care le prezintă un produs nou în raport cu oferta 

existentă, cuantifică gradul său de noutate. Înnoirea este un proces tehnico-economic 

complex de modificare a structurii sortimentale în timp, prin înlocuirea ritmică a unui 

procent din gama produselor existente, cu altele noi.
2
 

 

 

 

 

 

Tabel nr.1.1. Elementele de noutate aferente produselor 

                                                         
1
 Valer Dolga, Proiectarea sistemelor mecatronice, Facultatea de Mecanică, Universitatea Politehnică 

Timişoara 
2
 Valer Dolga, Proiectarea sistemelor mecatronice, Facultatea de Mecanică, Universitatea Politehnică 

Timişoara 
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 Produsul nou este un produs care prezintă elemente calitative, tehnice sau 

comerciale noi faţă de produsele aflate pe piaţă, pentru a satisface mai bine cerinţele 

diferenţiate ale cumpărătorilor. 

Gradul de noutate al unui produs poate fi definit prin relaţia următoare: 
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unde: 

fin - este numărul probabil de ani cât se va fabrica produsul şi se va oferi pe piaţă; 

vrn - este numărul probabil de ani cât produsul se va putea vinde rentabil pe piaţă; 

ip - numărul de producători importanţi aflaţi în competiţie; 

tp - numărul total de producători aflaţi în competiţie. 

 Pentru cazul când nici un competitor nu există pe o piaţă, rezultă un grad de noutate 

egal cu 1, deci este vorba despre un produs absolut nou. 

 Produsele vechi, nerentabile, sunt caracterizate de grade de noutate mai mici decât 

zero. Din punct de vedere economic rezultă că ciclul de viaţă al unui produs este de fapt un 

ciclu de rentabilitate. 

 Astfel, este necesară succesiunea generaţiilor de produse, deoarece, la evoluţia 

normală o generaţie a produsului parcurge toate etapele ciclului de viaţă, astfel ca în acel 

ciclu să se asigure  eficacitatea şi eficienţa produsului.  Când nu mai este eficienţă, produsul 

trebuie înlocuit în fabricaţie cu o generaţie nouă, care asigură acest deziderat. 

  

 

 

1.3. Componentele produsului 

 
Produsul reprezintă ansamblul elementelor care declanşează cererea şi care 

înglobează pe lângă forma materială şi întreaga ambianţă ce îl înconjoară. Această ambianţă 
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este alcătuită dintr-o gamă largă de elemente corporale şi acorporale. Componentele ce 

definesc un produs în accepţiunea de marketing se pot grupa astfel
3
: 

 componente corporale, care cuprind toate caracteristicile ce definesc produsul şi 
ambalajul său, determinate de substanţa materială a acestuia şi utilitatea sa. În 

principal, aceste componente se referă la dimensiunile produsului, formă, culoare, 

rezistenţă, greutate etc.; 

 componente necorporale, care cuprind elementele ce nu au un suport material 

mijlocit, ele fiind reprezentate prin numele firmei, marca de fabricaţie, instrucţiunile 

de utilizare, preţ de vânzare, licenţa de fabricaţie, termenele de garanţie; 

 comunicaţiile referitoare la produs cuprind ansamblul informaţiilor transmise de 
producător sau de distribuitor cumpărătorului potenţial; 

 imaginea produsului semnifică o sinteză a reprezentărilor mintale de natură 
cognitivă, afectivă, socială sau personală a produsului în rândul cumpărătorilor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nr.1.2. Componentele produsului 

 

Combinarea şi integrarea acestor elemente a condus la structurarea produsului pe 

trei niveluri şi anume:  

1. Produsul generic (de bază) care reprezintă în fapt, esenţa produsului şi cuprinde 

principalele avantaje pe care cumpărătorul le identifică sub forma unor necesităţi 

personale ce vor fi satisfăcute de respectivul produs; 

2. Produsul tangibil include în plus faţă de produsul generic: caracteristicile, marca, 

stilul, calitatea şi ambalajul; 

3. Produsul dezvoltat (îmbunătăţit) cuprinde toate avantajele adiţionale, extrinseci 

produsului, pe care cumpărătorul le primeşte (livrare, servicii post-vânzare, garanţii 

etc.) şi care pot influenţa decizia lui de cumpărare. 

 Se apreciază că pe viitor concurenţa va apărea nu numai între ceea ce produc 

firmele, cât mai ales între ceea ce adaugă produsului sub forma ambalajului, serviciilor, 

                                                         
3
 Balaure V.(coord.), Marketing, Editura Uranus, Bucureşti, 2002, p.339 

COMPONENTELE 

UNUI PRODUS 

COMPONENTE CORPORALE: 

Caracteristicile ce ţin de 

partea materialǎ, fizicǎ, a 

produsului şi ambalajului 

COMPONENTE NECORPORALE: 

Care nu au corp material, 

precum: numele şi marca, 

licenţa, instucţiuni de 

utilizare, etc. 
 

COMUNICAŢIILE 

REFERITOARE LA PRODUS: 
Ansamblul informaţiilor 

transmise de producător sau 

de distribuitor cumpărătorului 

potenţial; 
 

IMAGINEA PRODUSULUI: 

Simţǎmintele în plan personal 

şi social, faţǎ de produs, în 

rândul utilizatorilor 
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publicităţii, consilierea consumatorilor, finanţare, livrare, depozitare şi alte lucruri care nu 

numai că satisfac, dar şi încântă clientul şi care devin tot mai mult avantaje aşteptate. 

                                                                                                         
 
1.4. Liniile şi gamele de produse

4
 

 Prin gamă de produse se înţelege ansamblu de articole sau servicii pe care 

întreprinderea este în măsură să le ofere consumatorilor. La nivelul unei întreprinderi, gama 

de produse este formată din totalitatea articolelor cu caracteristici comune sau distincte pe 

care le produce şi/sau vinde. O gamă este compusă dintr-un număr mai mare sau mai mic 

de produse sau servicii, care pot fi grupate în mai multe tipuri sau linii de produse. 

 Liniile de produse sunt alcătuite din bunurile sau serviciile care au caracteristici 

comune, respectiv funcţionează într-o manieră asemănătoare, sunt vândute aceleiaşi 

categorii de clienţi, sunt distribuite prin acelaşi tip de canale de distribuţie şi variază între 

aceleaşi limite de preţ.  

 Cele mai importante dimensiuni ale unei game de produs sunt următoarele: 

1. lărgimea, care măsoară numărul de linii de produse care se comercializează; 

2. profunzimea, care indică numărul de referinţe (modele sau versiuni) care se oferă 

prin intermediul fiecărei linii de produse; 

3. lungimea gamei, care măsoară numărul total de produse care pot fi comercializate, 

obţinând ca rezultat al multiplicării amplitudinii gamei cu numărul de referinţe al 

fiecăreia. 

  

 gLungimea gamei Lar imea Profunzimea medie a liniilor   

 

 Este vorba despre „suprafaţa” pe care „o acoperă” o gamă de produse în satisfacerea 

unei anumite trebuinţe (figura nr.1.3.) 

Cunoaşterea dimensiunilor gamei de produse permite aprecieri comparative între 

firmele care fabrică aceleaşi produse şi servesc în acelaşi timp ca puncte de reper în 

formularea strategiilor de gamă şi, evident, a strategiilor de produs. 

Sunt posibile patru situaţii aşa cum se poate observa şi în figura de mai jos. 

 

Situaţia 1 reliefează o gamă restrânsă şi puţin profundă. Aceasta poate fi o situaţie 

interesantă pentru firmele mici. Dar o asemenea situaţie se caracterizează printr-o mare 

vulnerabilitate; pentru că firmele care îşi concentrează întreaga activitate pe un număr mic 

de produse sunt vincibile în faţa concurenţei, a modificărilor de mediu. 

Situaţia 2 se caracterizează printr-o gamă largă şi puţin profundă. De regulă, această 

strategie este preferată de firmele care îşi propun să creeze o gamă coerentă de produse 

centrate fie pe o anumită tehnologie, fie pe anumite nevoi ale pieţei. 

Situaţia 3 prezintă o gamă restrânsă, dar profundă. O asemenea strategie prezintă 

importanţă pentru acei distribuitori care pun accentul pe strategia „totul pentru consumator”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
4
 Dura C., Elemente strategice de marketing, note de curs, format electronic 
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Figura nr.1.3. Gama produselor 

 

Situaţia 4, se caracterizează printr-o gamă largă şi profundă, este o strategie tipică 

marilor firme, care, pentru a satisface un număr mare de segmente de consumatori, propun 

portofolii largi şi complexe de produse.  

Un aspect cu implicaţii deosebite asupra conceperii strategiilor de gamă priveşte şi 

delimitările care se cer făcute în baza, mijlocul şi partea superioară a gamei, în funcţie de 

relaţia preţ-calitate. 

În general, baza gamei include produse cu preţuri scăzute şi de slabă calitate, în vreme 

ce partea superioară a gamei cuprinde produse de lux, de înaltă calitate. Sensul evoluţiei 

alegerilor consumatorilor reliefează o bipolarizare a cumpărătorilor (figura nr.1.4.). 

Ansamblul de produse comercializate de către o întreprindere se poate configura luând 

în considerare diverse combinaţii generate de obiectivele de vânzări stabilite la nivelul 

întreprinderii respective. Astfel, o gamă de produse include următoarele elemente: 

 liderul gamei, respectiv produsul care generează cea mai mare cifră de afaceri (sau 
cel mai mare profit); 

 produse de atracţie, care determină consumatorul să caute mai multe informaţii în 
legătură cu acestea (odată obţinute informaţiile respective decizia de cumpărare este 

luată nu în favoarea produsului respectiv); 

 produse reglatoare, a căror misiune este aceea de a elimina şi atenua variaţiile 

sezoniere ale cererii sau de a absorbi cheltuielile fixe prin compensarea fluctuaţiilor 

înregistrate de vânzările produselor leader; 

 produse tactice, care servesc la contracararea punctuală a acţiunilor concurenţei; 

 produse care pregătesc viitorul. Aceste produse, prin caracteristicile lor 
(modernitate, nivel tehnic şi tehnologic ridicat etc.), conferă întreprinderii o poziţie 

privilegiată pe piaţă. 

A B C D E 
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2 

3 
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Lărgimea gamei: 

nr.de linii în gamă 
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1 1 

2 
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Figura nr.1.4. Structura gamei unui produs 

 

Atât gama, cât şi linia de produse reprezintă elemente definitorii ale 

întreprinderii, respectiv activităţii pe care aceasta o desfăşoară.  

Determinarea amplitudinii gamei de produse. Întreprinderea poate opta, în 

funcţie de obiectivele proprii, fie pentru o gamă scurtă, fie pentru o gamă lungă de produse, 

fiecare dintre acestea putând fi caracterizate printr-o serie de avantaje, respectiv 

dezavantaje. Din perspectiva celor două tipuri de game de produse, avantajele şi 

dezavantajele acestora sunt prezentate în tabelele 1 .2. şi 1.3. 

 

Tabelul 1.2. Avantajele şi dezavantajele gamei scurte de produse 

Avantaje Dezavantaje 

 concentrarea eforturilor, în sensul că activităţile 
productive şi de marketing vor fi îndreptate către un 

număr redus de produse; 

 facilitarea obţinerii unor economii prin reducerea 

costurilor; 

 activităţile specifice mixului de marketing se 
simplifică şi se concentrează asupra unui număr 

restrâns de produse; 

 se simplifică întreg procesul de gestiune a activităţii 
întreprinderii, rezultând şi din această perspectivă 

reduceri ale costurilor. 

 clienţii au un număr redus de 
posibilităţi de alegere, unele 

segmente de piaţă nefiind satisfăcute 

de oferta existentă; 

 întreprinderea are o poziţie sensibilă 

comparativ cu concurenţa şi evoluţia 

preferinţelor consumatorilor; 

 există o strânsă legătură între 
imaginea întreprinderii şi oferta 

acesteia. 

Tabelul 1.3. Avantajele şi dezavantajele gamei lungi de produse 

Avantaje Dezavantaje 

 facilitarea segmentării pieţei; 

 posibilitatea combinării produselor în 
interiorul gamei, în vederea obţinerii unor 

produse cu valoare adăugată superioară sau a 

altor avantaje; 

 scade vulnerabilitatea întreprinderii în relaţia 
sa cu concurenţa şi cu schimbările 

preferinţelor consumatorilor. 

 efortul productiv creşte, de asemenea creşte 
şi efortul investiţional al întreprinderii; 

 produsele sunt mai puţin cunoscute 
comparativ cu gama scurtă; 

 sunt necesare o segmentare şi o politică de 
marketing adecvate caracteristicilor fiecărui 

segment al pieţei; 

 întregul proces de gestiune a activităţii 

întreprinderii devine mai complex, rezultând 

creşteri ale costurilor. 

Partea superioară 

a gamei 

Mijlocul gamei 

Baza gamei 

Partea superioară 

a gamei 

Baza gamei 
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Modificarea liniilor de produse se poate realiza în multiple sensuri şi anume: 

extinderea, completarea, modernizarea. 

Extinderea liniei de produse constă în lărgirea acesteia, în scopul atragerii unor 

noi segmente de piaţă şi a unor noi clienţi. Prin această procedură, întreprinderea poate 

urmări fie oferirea unei linii complete de produse, fie contracararea acţiunilor unui 

concurent care acţionează într-una din extremităţile liniei de produse existente. 

Completarea liniei de produse presupune adăugarea unor noi referinţe sau 

produse în cadrul liniei deja existente pe care întreprinderea o oferă spre comercializare. 

 Modernizarea liniei de produse a întreprinderii este rezultatul evoluţiei, în timp, a 

aspectelor de natură tehnică şi tehnologică ce vizează producţia propriu-zisă, dar şi a 

gusturilor, preferinţelor şi exigenţelor consumatorilor. Modernizarea liniei de produse se 

poate realiza în una sau mai multe etape, în funcţie de resursele şi infrastructura de care 

dispune întreprinderea în cauză. 
 

 

1.5. Ciclul de viaţă al produselor şi factorii de influenţă 
 Orice sistem are un ciclu de viaţă care se desfăşoară între momentul apariţiei şi 

momentul dispariţiei sistemului. Produsele sunt si ele sisteme, deci se supun aceloraşi 

reguli. Astfel, prin similitudine cu sistemele biologice, ciclul de viaţă al unui produs are 

următoarele etape: 

 1). Asimilarea  sau concepţia produselor se produce prin activităţi specifice de 

cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică (Creaţie – Studii de piaţă şi dezvoltare) 

 2). Lansarea pe piaţă sau echivalentul naşterii biologice (Lansare) 

 3). Creşterea volumului vânzărilor, echivalentă cu tinereţea biologică (Creştere) 

 4). Stabilizarea volumului vânzărilor (Maturitatea) 

 5). Declinul volumului vânzărilor (Bătrâneţea sau Declinul) 

 6). Încetarea volumului vânzărilor (moartea sau eliminarea de pe piaţă) 
 

 Ciclul de viaţa a produsului poate fi utilizat în analiza unei clase de produse, unui tip 

de produs sau chiar a unei marci de produs, având însa în vedere ca subiectul analizei sa 

aiba o durata de viaţa de câţiva ani, fiind mai puţin edificatoare în situaţiile celor cu cicluri 

de viaţa foarte lungi sau foarte scurte. Ciclul de viaţa pe care îl descrie produsul nou, 

începând cu lansarea lui pe piaţă va depinde atât în privinţa duratei, cât si a structurii sale pe 

faze, de ritmul si direcţiile difuzari si adoptarii lui în consum. 

 În prima etapa de viaţa a produsului hotarâtoare devin difuzarea produsului pe piaţa 

de catre producator sau distribuitor si adoptarea lui în consum. 

 Difuzarea produsului nou presupune atât distribuţia în spaţiu, cât si esalonarea în 

timp a procesului, stabilirea modalitaţilor concrete de comercializare a produselor pe piaţa 

si a celorlalte acţiuni promoţionale care vor însoţi si susţine lansarea. Adoptarea în consum 

a produsului nou ramâne la latitudinea cumparatorilor potenţiali care prezinta grade diferite 

de receptivitate faţa de acesta, comportamentul lor fiind determinat de o multitudine de 

factori de influenţa asupra carora întreprinderea poate interveni doar parţial sau chiar deloc. 

 Succesul pe piaţa al noului produs depinde în mare masura de corespondenţa dintre 

însusirile acestuia si asteptarile consumatorilor. 

 Studiile efectuate asupra modului de patrundere a produsului în consum au permis 

elaborarea unor modele ce pot fi utilizate pentru formularea unor previziuni asupra 

patrunderii si extinderii în consum a acestora. Din momentul lansarii pe piaţa, adoptarea lui 

în masa consumatorilor potenţiali se poate înscrie pe axa timpului potrivit curbei unei 

distribuţii normale. 
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 Durata vieţii unui produs este influenţata de numeroşi factori între care un loc 

important revine creativitaţii de care dau dovada toţi cei implicaţi în conceperea, 

producerea, distribuţia si comercializarea acestuia, prin ideile noi menite sa prelungeasca 

aceasta durata, sa menţina nivelul vânzarilor si profitabilitatea. 

 

Factorii de influenţă ce determină durata şi structura ciclului de viaţă sunt: 

 progresul ştiinţifico-tehnic; 

 creşterea veniturilor sau a capacităţii de plată a consumatorilor; 

 natura produsului şi mărimea gamei sortimentale; 

 capacitatea produselor de a primi noi îmbunătăţiri; 

 reglementările legislaţiei economice cu privire la concurenţă; 

 politica de marketing şi de asimilare a noilor produse, practicată de întreprindere.  

 Toţi aceşti factori determină un anumit nivel al cheltuielilor, corelat cu vânzările. 

Pentru a evita uzarea morala a produselor prin deprecierea datorată ieftinirii produselor 

analoage calitativ, sau prin apariţia produselor noi superioare calitativ ale concurenţei, orice 

întreprindere este obligată să-şi modernizeze continuu produsele.  

 
 

Figura nr.1.5. Ciclul de viaţă al produselor 

  

 Ciclul de viaţă şi deprecierea produsului 

Ciclul de viaţă reprezintă intervalul de timp de la proiectarea produsului pană la deprecierea 

(degradare, învechirea) sau scoaterea din uz a acestuia. 

 Deprecierea poate fi de mai multe tipuri: 

-  Depreciere tehnică, datorită apariţiei unui produs nou superior din punct de vedere tehnic 

celui precedent; 

- Depreciere economică, care se manifestă datorită altor cauze decat cele ale produsului 

însusi (de exemplu un grup de case se depreciază economic dacă se construieste o fabrică 

langă acestea); 

- Deprecierea funcţională, este o cauză care face ca produsul să nu mai funcţioneze la fel 

atunci cand a fost creat. Aceasta se datorează uzării naturale, sau altor cauze aparute pe 

parcurs, care împiedică produsul să mai funcţioneze la parametri inţiali (un calculator nu 

mai funcţionează corespunzator din cauza fluctuaţiilor de tensiune de pe reţeaua electrică). 
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1.5.1. Asimilarea  sau concepţia produselor (Creaţie - Studii de piaţă şi dezvoltare ) 

 Această etapă de creaţie şi studii de piaţă începe o data ce întreprinderea identifica şi 

valorifica o idee de produs nou, pune la punct, tehnic si comercial, viitorul produs. 

Generarea, cercetarea şi experimentarea ideilor de noi produse este o activitate care solicita 

creativitate si spirit întreprinzător, asumarea riscurilor si un consum de resurse apreciabil.
5
 

 Pe parcursul crearii produsului vânzarile sunt egale cu zero, iar costurile sunt 

ridicate. Pentru asigurarea dinamismului înnoirii produselor este necesară reducerea 

duratelor ciclului de asimilare. Aceasta asigură avantaje pe piaţă prin preţuri avantajoase şi 

o concurenţă slabă. Trebuie luate măsuri pentru menţinerea sau ridicarea nivelului calităţii 

produselor. Etapele mai importante de asimilare sunt următoarele: 

 

 tema de cercetare 

 tema de proiectare 

 studiu de fezabilitate 

 proiectul tehnic 

 realizarea prototipului 

 pregătirea fabricaţiei de serie 

 realizarea documentaţiei de bază 

 pregătirea seriei zero 

 omologarea seriei zero 

 documentaţia de execuţie 

 documente de control şi calitate 

 a) Tema de cercetare, clară şi realistă; Aceasta stabileşte liniile generale ale viitorului 

produs în funcţie de domeniul în care se încadrează, respectiv cercetare fundamentală sau 

aplicativă.  

 b) Tema de proiectare de asemenea clară şi realistă; Stabileşte caracteristicile şi 
performanţele cerute produsului care urmează a fi proiectat, precum şi conţinutul 

documentaţiei ce urmează să fie elaborată. Se elaborează de către beneficiar în 

colaborare cu proiectantul general, iar conţinutul este următorul: 

 denumire produs, funcţii, caracteristici de performanţă, structura şi 

funcţionarea, modul de asamblare, racordarea cu alte produse, respectiv la 

reţelele energetice şi informatice; 

 Mărimea seriei de fabricare; 

 Restricţii la materii prime şi materiale deficitare; 

 Întreprinderi participante; 

 Limita preţului produsului; 

 Termene pentru faze de asimilare. 

 

 c) Studiul de fezabilitate pentru a vedea care este impactul realizării produsului pentru 
întreprindere atât din punct de vedere economic cât şi al calităţii. Se evită de asemenea 

redescoperirea unor soluţii existente. Se face cu utilizarea proiectelor tip valabile la un 

moment dat sau a unor părţi valoroase, extindere tipizări tehnologii, extindere tipizări 

constructive, organizare flexibilă a producţiei şi perfecţionarea continuă a acesteia. 

Pentru studiul de fezabilitate se recomandă următorul conţinut: 

 obiectul studiul de fezabilitate, premise, denumirea produsului; 

 necesităţi şi caracteristici pentru produs;  

 structura şi funcţionarea produsului; 
                                                         
5
 Mitran D., Creativitatea şi ciclul de viaţă a produselor 
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 comparaţia cu produse similare a produsului; 

 posibilităţi de realizare în firmă şi întreprinderi colaboratoare; 

 eficienţa economică a asimilării; 

 efectele asimilării; 

 eficienţa la producător (profit) şi la beneficiar, dar şi la nivel de economie; 

 dezvoltarea tehnică ce o determină noul produs. 

 d) Proiectul tehnic al produsului, stabileşte soluţiile tehnice şi a schemelor de principiu 
la dimensionarea şi concepţia construcţiei produsului şi a componentelor. Conţinutul 

proiectului tehnic este următorul: 

 desene de execuţie, ansamblu, subansambluri, detalii, scheme cinematice, 

standuri de probă, diagrame de funcţionare; 

 memoriu de prezentare, caracteristici tehnice principale, construcţia şi 

funcţionarea produsului, comparaţia cu produse similare existente, abateri de 

la tema de proiectare.  

     e)   Realizarea prototipului, se face pe baza proiectului tehnic, în secţia de prototipuri 

cu dotări tehnice şi tehnologice minimale. SDV-urile sunt de asemenea minimale, doar 

cele strict necesare, cu maşini universale de mare diversitate tehnologică. Pregătirea 

operatorilor este de excepţie, deoarece se lansează o tehnologie de fabricaţie minimală. 

Operatorii sunt calificaţi pentru mai multe meserii. Aprovizionarea cu materii prime şi 

materiale se face de către secţia de prototipuri prin departamentul specializat al firmei. 
1) În urma aplicării tehnologiilor minimale se realizează prototipul, care este supus 

încercărilor şi testelor de funcţionare; 

2) Se întocmeşte caietul de sarcini şi dosarul de omologare al produsului; 

3) Se constituie o comisie de omologare a produsului din reprezentanţi ai firmei 

producătoare şi ai beneficiarului. 

4) Se  fac toate observaţiile necesare pentru modificările documentaţiei constructive şi 

se prefigurează documentaţia de bază. 

 f) Pregătirea fabricaţiei de serie 

 Aprovizionarea cu materii prime şi materiale, energie; 

 Pregătirea personalului în vederea realizării tehnologiilor noi pe care le presupune 
noul produs. 

 

 g) Realizarea documentaţiei de bază înseamnă aducerea la zi cu toate modificările 

făcute după încercarea şi omologarea prototipului a proiectului tehnic, apoi se mai fac şi 

următoarele etape: 

 Documentaţia tehnologică pentru noul produs pentru serie zero; 

 Fişe tehnologice cu normare; 

 Nomenclator de materiale; 

 Fişe de SDV-uri. Se comandă la firme specializate. 

 Documentaţia de bază a produsului conţine: 

 desene de execuţie şi de amplasare a produsului, planul fundaţiei, daca este necesară, 
sarcini şi date necesare pentru executarea amplasării produsului.  

 Desene de montaj, plan de ansamblu, fundaţii construcţii instalaţii, daca este cazul. 
 

 h) Pregătirea seriei zero Seria zero este prima serie fabricată în condiţii tehnice care să 
corespundă noului produs ce se lansează  conform documentaţiei de bază. Seria zero, 

numită şi cap de serie se lansează în întreprindere în secţiile de bază în care se va fabrica 

produsul şi nu în secţia de prototip. Toate dotările vor trebui să fie cele pentru serie, 

pentru a putea studia capabilitatea tehnologică. 
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 i) Omologarea seriei zero are drept scop omologarea tehnologiei pentru serie şi se face 
de către o comisie de omologare a tehnologiei în care nu este obligatorie prezenţa 

beneficiarului decât dacă este precizat acest lucru în contract. 

 j) Documentaţia de execuţie  se întocmeşte în urma omologării seriei zero şi presupune 

realizarea documentaţiei de proiect constructiv în urma tuturor modificărilor de la 

prototip şi de la serie zero. Aceste modificări au drept scop aducerea de acord a desenelor 

cu ultimele modificări şi raţionalizări. Se fac şi modificările în documentaţia tehnologică 

în urma omologării seriei zero. Aceste modificări sunt cuprinse în fişele refăcute ale 

dosarului tehnologic. Astfel pentru produse se conturează trei activităţi distincte, 

executate de ateliere specializate conform fig. 1.6.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Documentaţia de exploatare a produsului, include o carte tehnică, un raport de 

exploatare, carnet de service, carte de reparaţii şi catalogul pieselor de schimb; 

 

 

 

 - h). Documentaţia de control şi calitate 

 Documentaţia auxiliară  conţine fişa tehnică de documentare, fişa de catalog, 

prospectul produsului şi documentaţia de asamblare. 

Documentaţia de fabricare şi control cuprinde: 

 Nomenclator de componente; 

 Itinerar tehnologic, 

 Fişe tehnologice, planuri de operaţii; 

 Fişe de control a calităţii; 

 Fişe de calcul a normei de timp; 

 Liste de SDV-uri şi utilaje de fabricare. 

 Caietul de sarcini 

 Caietul de sarcini precizează condiţiile de calitate şi responsabilităţile producătorului 

pentru asigurarea calităţii produsului. La producţia de unicate şi serie mică, caietul de 

sarcini serveşte ca document de bază pentru efectuarea recepţiei. La producţia de serie 
mijlocie şi mare. Caietul de sarcini este un act component al documentaţiei de omologare. 

Caietul de sarcini se realizează pentru orice produs, indiferent de nivelul de complexitate, 

iar pentru producţie repetitivă caietul de sarcini se transformă după omologare în normă 

internă. Caietul de sarcini se elaborează pe baza temei de proiectare, se pune de acord cu 

beneficiarul şi se definitivează înaintea încercărilor de omologare sau de recepţie definitive. 
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Fig. 1.6. Activităţi specializate ale atelierelor 
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Forma finală a caietul de sarcini este aprobată de conducerea producătorului şi a 

beneficiarului. După aprobarea sa caietul de sarcini devine un act cu aplicare obligatorie 

pentru semnatarii lui.  

 Conţinutul caietului de sarcini: 

 Obiectul, denumirea produsului, domeniul de utilizare; 

 Componenţa şi funcţionarea; 

 Caracteristici tehnice, dimensionale, constructive, funcţionale, consumuri specifice, 
caracteristici ergonomice, ecologice, estetice, durata de viaţă, fiabilitate, mentenabilitate. 

 Marcare; 

 Cerinţe de asigurare a calităţii, documente de execuţie, componente critice ţi majore, 
tehnologii de execuţie şi control, recepţie de la furnizori; 

 Verificarea şi atestarea calităţii, probe de tip şi de lot, probe care se repetă la beneficiar, 

metode de încercare, mostre de calitate, conservare, ambalare, depozitare, transport; 

 Măsuri de protecţia muncii; 

 Completul de livrare. 

 Breviarul de calcul tehnologic de exploatare cuprinde calcule pentru stabilirea 

caracteristicilor pentru performanţele cinematice şi dinamice şi calcule energetice, 

termice, hidraulice, electrice. 

 Breviarul de calcule de dimensionare, în mod deosebit calcule de dimensionare de 
rezistenţă, electrice, hidraulice.  

 Consum informativ de materiale, denumire, dimensiuni, mărci, cantităţi, loc de 
procurare; 

 Căile de asimilare ale produselor noi 
a) După „model de referinţă”, când produsul luat ca model se află în etapa 2 sau 3 a 

ciclului de viaţă, deci este lansat şi se găseşte în perioada când aduce profit la alte 

întreprinderi. Avantajele metodei, necesită efort mic tehnic şi economic pentru asimilare 

dacă produsul nu este apărat de licenţă. Dezavantajul constă în faptul că se lansează un 

produs deja învechit, uzat moral, cu perimare rapidă, în scurt timp necompetitiv. 

b) După licenţă de fabricare, când produsul se află în etapa 1 a ciclului de viaţă. 

Avantajele metodei sunt: scurtarea duratei asimilării, siguranţa asimilării, ridicarea nivelului 

calitativ al structurii întreprinderii. Dezavantajul este perimarea relativ rapidă a produsului 

licenţiat. 

c) După concepţie proprie originală când există dezvoltate resurse umane, materiale şi 

financiare ale asimilării. Avantajele sunt: prioritate şi competitivitate pe piaţa internaţională 

şi export de licenţe care permite încasări foarte mari.  

Dezavantajele sunt efort tehnico - economic foarte important şi riscul nereuşitei. 

 

1.5.2. Lansarea în fabricaţie a unui produs nou 

 Lansarea sau introducerea este perioada în care noul produs este lansat în fabricaţie 

curenta si introdus pe piaţa. În cele mai multe cazuri ritmul de crestere a vânzarilor este lent. 

Profiturile sunt negative sau scazute datorita vânzarilor reduse si a cheltuielilor mari de 

distribuţie si promovare. 

 Introducerea unui produs nou pe piaţa presupune adoptarea celei mai bune strategii 

posibile de marketing, în funcţie. de natura produsului, structura pieţei si condiţiile concrete 

în care are loc lansarea. 

 Adoptarea unor preţuri înalte si cu o promovare scazuta (deci cheltuieli mici) 

înseamna un profit ridicat, în cazul lipsei concurenţei de pe piaţa si în condiţiile cunoasterii 

produsului de catre clienţii potenţiali, dispusi sa plateasca un preţ ridicat (daca acestia nu au 

informaţii despre produs sunt necesare cheltuieli ridicate de promovare). 
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 Introducerea noului produs la un preţ scazut, cu o promovare puternica permite 

penetrarea rapida pe piaţa si obţinerea unei cote de piaţa ridicate. Strategia este viabila în 

cazul unei pieţe largi, cu cumparatori sensibili la preţ si care nu cunosc produsul, exista 

concurenţa puternica si costurile unitare de producţie ale întreprinderii scad odata cu 

cresterea producţiei si a experienţei acumulate.  

 Lansarea în fabricaţie a unui nou produs este precedată de o etapă de pregătirea 

tehnică a producţiei. 

 Pregătirea tehnică a producţiei a unui nou produs este etapa ce se extinde atât în faza 

de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică precum şi în faza de pregătire, de lansare 

pentru producţie de serie 

Principalele etape şi activităţi ale pregătirii tehnice sunt: 

 Proiectarea noului produs se face în institute de cercetare proiectare specializate, 
pentru produse şi tehnologii, în cazul produselor de importanţă deosebită, dar şi în 

ateliere de proiectare ale firmei producătoare, dacă aceasta îşi permite să aibă o 

asemenea activitate. Intrările pentru proiectare sunt: studiul de fezabilitate şi tema de 

proiectare tema de proiectare. În această etapă au loc următoarele activităţi: 

o Concepţia şi calculele tehnico-economice ale noului produs 

o Proiectarea sau analiza tehnico-economică a valorii de întrebuinţare a noului 

produs. 

o Desenarea şi multiplicarea documentaţiei pentru produs. 

Ieşirile sunt proiectul tehnic desene de ansamblu, subansambluri, scheme 

cinematice, diagrame de funcţionare, memoriu de prezentare, document tehnic 

normativ, standard, normă tehnică, caiet de sarcini, breviar de calculde 

dimensionare, tehnologic şi de exploatare, consum de materiale, borderou de desene. 

Documentaţia de bază are desene de execuţie, amplasare, notiţă tehnică pentru 

montare, exploatarea şi întreţinerea produsului, fişa de modificări. 

 Proiectarea organizării producţiei este făcută de compartimentul de organizare a 
producţiei daca există un compartiment specializat, iar dacă nu, există persoane 

specializate pentru aceste activităţi în cadrul serviciului tehnic. Intrările sunt 

documentele elaborate anterior. Ieşirile sunt: proiectul de organizare a structurilor de 

fabricare şi grafice de programare operativă a producţiei, sau daca se face în variantă 

informatizată sunt date direct programele pe locuri de muncă ce pentru variante 

evoluate se transmit direct la locurile de muncă, cu toate detaliile de lucru. 

 Fabricarea prototipului 

Se realizează la secţia de prototip cu toate detaliile cunoscute deja. 

 Fabricarea seriei zero.  Se face în secţiile de bază cu dotarea completă de SDV-uri. 
 

1.5.3. Creşterea volumului vânzărilor, echivalentă cu tinereţea biologică (Creştere) 

  Cresterea este perioada acceptarii masive de catre piaţa si a profiturilor în 

crestere. Daca noul produs corespunde necesita ţilor consumatorilor sau stimuleaza nevoi 

reale nesatisfacute, el va intra în etapa de crestere în care vânzarile încep sa creasca rapid. 

 Atrasi de posibilitatea de a-si spori profiturile, vor intra pe piaţa noi concurenţi care 

vor introduce produse cu caracteristici noi, vor aduce îmbunataţiri produsului iniţial si vor 

extinde piaţa produsului respectiv. În condiţiile unei concurenţe sporite preţurile ramân 

constante sau scad usor, iar eforturile promoţionale cresc. Profiturile sunt în crestere datorita 

sporirii volumului vânzarilor, reducerii cheltuielilor unitare de promovare si a costurilor de 

producţie.  

 Întreprinderea este interesata sa susţina cresterea rapida a pieţei pe o perioada cât 

mai mare si în acest sens ea aduce îmbunataţiri produsului, creeaza noi modele ale acestuia, 
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penetreaza noi segmente de piaţa si încearca sa sporeasca volumul vânzarilor intrând pe noi 

canale de distribuţie sau facând reduceri de preţuri la diverse momente optime. 

 În aceasta faza se pune problema alegerii dintre o cota ridicata de piaţa cu profituri 

moderate, dar pe termen mai lung, si o cota mai scazuta de piaţa, dar cu profituri mari pe 

termen scurt. Investiţiile în îmbunataţirea produsului, promovare susţinuta si distribuţie 

ampla pot conduce la cucerirea unei poziţii dominante pe piaţa, dar se fac în detrimentul 

profiturilor curente. 

 

1.5.4. Stabilizarea volumului vânzărilor (Maturitatea) 

  Maturitatea este perioada stabilitate sau încetinire a ritmului vânzarilor 

deoarece produsul a fost acceptat de majoritatea cumparatorilor potenţiali. Cele mai multe 

produse se afla în aceasta etapa a ciclului lor de viaţa. Nivelul profitului tinde sa scada din 

cauza cresterii cheltuielilor de marketing alocate pentru contracararea concurenţei, a 

scaderii preţurilor.  Succesul produsului depinde de inovarea permanenta care sa conduca 

fie la dezvoltarea pieţei (gasirea de noi segmente de piaţa, repoziţionarea marcii etc.), 

dezvoltarea produsului (îmbunata ţirea calitaţii – a caracteristicilor acestuia si implicit a 

atractivitaţii lui) sau la noi strategii de marketing. 

 

1.5.5. Declinul volumului vânzărilor (Bătrâneţea sau Declinul) 

 Declinul este perioada când vânzarile si profiturile scad într-un ritm rapid sau ceva 

mai lent (datorita progresului tehnic, schimbarii preferinţelor consumatorilor, cresterea 

concurenţei etc.). În aceasta etapa se pot face eforturi pentru menţinerea produsului (sau a 

marcii) pe piaţa prin reducerea preţurilor, în speranţa cresterii vânzarilor, sau se renunţa la 

produs. 

 Nu toate produsele urmeaza curba în formă de S a ciclului de viaţa; unele pot 

înregistra caderi rapide dupa faza de introducere, altele se menţin o perioada îndelungata în 

faza de maturitate sau, în faza de declin, pot cunoaste o noua faza de crestere ca urmare a 

repoziţionarii sale sau a unei promovari susţinute. Raportul dintre durata diferitelor faze si 

durata totala a ciclului de viaţa difera de la un produs la altul, iar trecerea de la o faza la alta 

nu este suficient de clara, de cele mai multe ori evoluţia produsului pe piaţa nu este lipsita 

de convulsii si nu de puţine ori acesta poate începe practic o noua viaţa graţie creativitaţii 

producatorilor, distribuitorilor, comercianţilor si consumatorilor. 

 

1.6. Legislaţia în vigoare privind proiectarea unui produs 
 

        Legea nr. 608/2001 este legea în vigoare privind evaluarea conformităţii 

produselor. 

            Evaluarea conformităţii produselor este o activitate al cărui obiect este determinarea 

faptului că un produs satisface cerinţele esenţiale din reglementările tehnice aplicabile. 

          Marcajul CS (conform cu standardele)-  reprezintă marcajul naţional de conformitate. 

Marcajul de conformitate este simbolul care se aplică de producător, înainte de introducerea 

pe piaţă, pe un produs şi care are semnificaţia conformităţii produsului cu toate cerinâele 

esenţiale prevăzute în reglementările tehnice aplicabile. 

H.G. nr.71/2002, H.G. nr.487/2002 şi H.G. nr.891/2004, stabilesc: 

  reguli de aplicare şi utilizare a marcajului european de conformitate- CE 

  norme metodologice privind desemnarea laboratoarelor de încercări 

  măsuri de supraveghere a pieţei produselor 

                Cele trei Hotărâri de Guvern, realizează strategia şi politica guvernului în 

domeniul protecţiei consumatorului, acţionând pentru prevenirea şi combaterea practicilor 

care dăunează sănătăţii, securităţii sau intereselor economice ale consumatorilor şi 
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evaluează efectele pe piaţă ale sistemelor de supraveghere a produselor şi serviciilor 

destinate acestora. Scopul îl constituie ridicarea calităţii vieţii, prin măsuri de protejare a 

consumatorilor împotriva riscului de a achiziţiona produse sau de a li se presta servicii care 

ar putea să le afecteze sănătatea, viaţa, securitatea sau interesele economice. 

   

Sub ordinea Guvernului României, acţionează Comisia Naţională pentru Standarde, 

Metrologie şi Calitate (CNSMC) în unităţile economice şi sociale, în scopul: 

    elaborării procedurilor privind certificarea calităţii produselor 

    acreditării pe plan naţional a laboratoarelor de încercări 

    îndrumării şi coordonării Institutului Român de Standardizare 

 supravegherii calităţii produselor, serviciilor şi lucrărilor de construcţii, în scopul 

protejării consumatorilor 

    

   În domeniul protecţiei consumatorilor acţionează Autoritatea Naţională pentru Protecţia 

Consumatorilor (ANPC). Comisia Europeană recunoaşte ANPC ca fiind instituţia 

responsabilă din România pentru supravegherea pieţei produselor şi serviciilor şi protecţia 

consumatorilor. 

ANPC coordonează şi realizează strategia şi politica Guvernului în domeniul protecţiei 

consumatorilor, acţionând pentru prevenirea şi combaterea practicilor care dăunează 

sănătaţii, securităţii sau intereselor economice ale consumatorilor şi evaluează efectele pe 

piaţă ale sistemelor de supraveghere a produselor şi serviciilor destinate acestora. 
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CAPITOLUL II 

PROIECTAREA ŞI PROGRESUL TEHNIC 
 

2.1. Activitatea de cercetare –dezvoltare 

 

 Dezvoltarea economică a unei firme, succesul acesteia şi prin extindere la economia 

naţională, dezvoltarea economică a unei ţări, sunt puternic şi direct influenţate de cercetarea 

ştiinţifică a respectivei economii. Această parte de cercetare influenţează : 

 înnoirile tehnologice; 

 înnoirile de produse; 

 păstrarea competitivităţii pe piaţă; 

 dezvoltarea unor noi posibilităţi de dezvoltare şi valorificare.  
 Pentru aceasta trebuie alocate importante fonduri de cercetare – dezvoltare şi nu 

întâmplător, economiile cele mai dezvoltate din lume, alocă cele mai importante fonduri 

pentru cercetare – dezvoltare. Astfel SUA alocă fonduri de ordinul 150 de miliarde de dolari 

şi suma aceasta creşte anual cu valori de circa 10%. Statul subvenţionează 50% din totalul 

cercetării, 87% fiind dedicat cercetării aplicate. 

 Cele mai multe fonduri sunt dirijate către industria militară, echipamente electronice 

şi de comunicaţii, produse chimice, construcţii de maşini şi transporturi. Mai puţine fonduri 

se cheltuiesc  în prelucrarea lemnului, textile, hârtie. 

 Studiile arată o puternică corelare între creşterea cheltuielilor cu cercetarea – 

dezvoltarea  şi profitabilitatea companiei. 

 Scopul activităţii de cercetare-dezvoltare este supravieţuirea firmei care îşi 

propune obiective de următorul tip: 

 obţinerea de profit de pe urma investiţiilor în cercetare; 

 o rată ridicată de creştere a profitului; 

 o stabilitate a câştigurilor; 

 creşterea cotei de piaţă. 

 Obiectivele pot fi uneori antagoniste sau pot intra în conflict, de aceea trebuie 

să se acorde aceeaşi atenţie tuturor. Majoritatea obiectivelor se măsoară în termeni 

economici. Trebuie precizat ca obiectivele cercetării fundamentale sunt cel mai greu de 

transpus în termeni economici. Deosebirea dintre cercetarea fundamentală şi cea aplicativă 

se pune mai mult sub raportul motivaţiilor decât al conţinutului. 

Atât cercetarea fundamentală cât şi cea aplicativă urmăresc extinderea cunoaşterii. Este greu 

de făcut delimitarea între cercetarea fundamentală şi cea aplicativă. Diferenţele de abordare 

dintre cele două tipuri sunt de natură istorică. 

 Cercetarea fundamentală şi aplicativă. Cercetarea fundamentală este liberă, fiind 

rezultatul curiozităţii intelectuale. Ea este orientată spre obţinerea de cunoştinţe cu scopuri 

practice. 

 Influenţa tehnicii asupra cercetării fundamentale se face simţită prin aparatura 

necesară, de ultimă generaţie, pentru cercetare avansată. De aceea toate marile descoperiri 

onorate de premii ştiinţifice prestigioase (ex. premiile Nobel ) sunt dezvoltate în economiile 

puternice.  

  Aceleaşi personalităţi pot rezolva atât aspecte legate de cercetare fundamentală cat 

şi de cercetare aplicativă.  Căile de rezolvare pentru descoperirile ştiinţifice sunt fie 

empirice, datorate dificultăţilor rezolvate de oamenii de ştiinţă la apariţia acestor probleme, 

sau prin înţelegerea profundă a fenomenelor cercetate. 

  Colaborarea dintre oamenii de ştiinţă contribuie la inovaţia tehnică şi scurtează mult 

rezolvarea problemelor. 
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În activitatea de proiectare este asigurată atât conformitatea cu scopul, cât şi 

protecţia produsului împotriva unei utilizări greşite. Definirea completă a produsului 

poate include referiri la fiabilitate, mentenabilitate şi service. În etapa de proiectare a 

produsului sunt luate în considerare reglementările legale în vigoare, referitoare la 

protecţia mediului, securitate în exploatare etc. Aspectele esenţiale privind calitatea unui 

produs sunt stabilite de funcţia de proiectare. Funcţia de proiectare asigură transpunerea 

necesităţilor clientului, din descrierea succintă a produsului în specificaţiile de produs, de 

procese şi de materiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nr.2.1. Etapele activităţii de proiectare 

  

 Intensitatea colaborării dintre oamenii de ştiinţă fundamentală şi specialiştii pentru 

cercetare aplicativă, constituie un criteriu de măsurare al cuplajelor între aceştia. Aceste 

cuplaje pot fi: 

 indirecte – lipsa dialogului direct între cercetători; 

PROIECTAREA UNUI 

PRODUS PRESUPUNE: 
 

 Planificarea proiectării - făcută în programe pe faze, 

astfel încât să fie identificate etapele specifice pe care le 

va parcurge produsul în procesul de proiectare                                                                              

 Interfeţe organizatorice şi tehnice-proiectarea produselor 

noi constituie responsabilitatea compartimentului 

Marketing, 

departamentului Vânzări, Calităţii, Aprovizionare 
  

 Date de intrare ale proiectării-constituite din: 

- cerinţe specifice şi implicite ale clientului 
- necesităţile pieţei 
 

Date de ieşire ale proiectării-constituie documentele 
tehnice finale utilizate pentru aprovizionare, producţie, 

montaj, încercări şi service 
                                                                             

Analiza proiectului - analiza rezultatelor proiectării astfel 
încât să clarifice dacă: 

- proiectul satisface cerinţele specifice ale produsului 

- sunt incluse cerinţele din standardele şi reglementările 

obligatorii 
 

Validarea proiectului-conform procedurilor de 
Omologare a prototipurilor şi Omologare a 

produselor 
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 disponibilitate pasivă – cercetătorii din zona fundamentală sunt abordaţi de cei din zona 
aplicativă; 

 participarea directă – cercetătorii din zona fundamentală participă direct prin schimburi 

de idei cu cei din zona aplicativă. 

 Prin această colaborare universităţile sunt izvoare pline de idei noi şi creaţii 

originale.  

 Din acest motiv se analizează:  

 noutatea şi originalitatea proiectelor; 

 calitatea cercetării în comparaţie cu concurenţa; 

 atingerea competenţei în domeniile strategiei de cercetare; 

 lărgirea aplicativităţii potenţiale; 

 extinderea în domenii tehnice adiacente. 
 Obiectivele legate de cercetarea aplicativă se analizează sub aspectul lărgirii poziţiei 

firmei pe piaţă şi al noutăţilor ideilor pentru noi produse sau procese. 

 Proiectele de aplicare în producţie pot fi măsurate în termeni economici, cum ar fi: 

 recuperarea capitalului investit; 

 rentabilitatea sau rata profitului; 

 rata eficienţei economice. 
 Cele mai importante proiecte cu o contribuţie substanţială sunt proiectele de 

dezvoltare. Acestea au complexitate mare, evaluarea competentă a efectului este costisitoare 

şi consumă timp. De aceea se obişnuieşte să se facă o evaluare în raport cu obiectivele 

economice doar pentru părţile principale ale proiectului, cum ar fi: 

 costul pentru produs sau proces; 

 performanţele tehnice vizate; 

 termen propus de realizare. 
 Alte obiective pot fi: 

 obţinerea unei supremaţii faţă de concurenţă; 

 produse şi idei tehnologice noi pentru cercetarea aplicată; 

 reducerea costurilor cu un număr de procente. 

 Analizând natura economică a funcţiei de cercetare pot fi două strategii 

fundamentale de cercetare: 

 cercetarea şi dezvoltarea cu caracter ofensiv – când s-a preluat o piaţă de desfacere ca 
lider tehnologic; 

 cercetarea cu caracter defensiv – ca răspuns la cererile pieţei şi pentru recuperarea 
rămânerilor în urmă. 

 

 Factori pentru strategia de cercetare 
 - a) Prognoza referitoare la mediul ambiant. Cercetarea caută să determine 

schimbările tehnologice care vor apare, prin prognoză. 

Este importantă cunoaşterea modului de reacţie al concurenţei, dar nu este o garanţie că 

previziunile sau logica lor sunt aceleaşi cu cele proprii; 

 Trebuie cunoscut potenţialul concurenţei care poate să vină din alte domenii de 

activitate cu aşa numitele „inovări prin invazie”. De ex. înlocuirea tacâmurilor din metal cu 

cele din materiale plastice de unică folosinţă. Prognoza mediului ambiant permite astfel ca 

elaborarea strategiilor de cercetare-dezvoltare să ia în calcul „surprizele”. 

 b) Tehnologia. Şi tehnologiile au ciclul lor de viaţă. Acumularea de cunoştinţe  într-o 

tehnologie creşte până la un anumit nivel, asimilat nivelurilor de maturitate al produselor. 

De la acest nivel orice adăugare de noi cunoştinţe se face cu eforturi mai mari decât 

profiturile obţinute prin acestea. Se impune o reînnoire a activităţii de cercetare către noi 
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tehnologii. Aşa au apărut o serie de noi tehnologii, cunoscute sub numele generic de 

„tehnologii neconvenţionale” şi noi lideri tehnologici. 

 c) Riscul. Orice strategie CD presupune un risc inerent, mare sau mic. Atitudinea 
managerului faţă de risc influenţează strategia cercetării şi a dezvoltării firmei. Ea se 

asociază cu fiecare proiect. Este de aşteptat ca o firmă cu posibilităţi financiare modeste 

să prefere o înnoire a produselor ei în locul renunţării la aceste produse şi înlocuirii cu 

produse radical diferite.  Companiile mari, deci puternice, îşi vor permite un risc mai 

mare, adică strategii ofensive. În situaţii cruciale firmele îşi vor asuma riscul neavând de 

ales. Se speră şi în hotărârea hazardului. În condiţii normale nimeni nu recomandă 

hazardul. În domeniile CD care prezintă incertitudine, se recomandă cea mai mare 

prudenţă. 

 
 

2.2. Progresul tehnic şi tehnologic - rezultat al cercetării 

  

 În spiritul acestei metode de analiză, activitatea de cercetare-dezvoltare este 

concepută la rândul ei, după modelul oricărei alte activităţi de producţie, punându-se 

accentul pe modul în care sunt utilizate rezultatele sale. Activitatea de cercetare-dezvoltare 

determină apariţia noilor tehnici şi a noilor produse, într-un sens foarte precis: cu cât 

preocupările pentru cercetare-dezvoltare sunt mai consistente, cu atât costurile unitare 

asociate noii tehnici vor fi mai mici şi termenul mai scurt până la data apariţiei pe piaţă a 

noilor produse. 

 În consecinţă, progresul tehnologic, inclusiv efectele economice rezultate, se 

bazează pe incitările la cercetare-dezvoltare, care depind de condiţiile de însuşire a 

rezultatelor şi de condiţiile de concurenţă. Înţelegerea standard a progresului tehnic, pare să 

privilegieze inovarea de proces, în dauna celei de produs, inclusiv a noilor produse 

intermediare.  

 O astfel de viziune, poate fi operantă într-un context de creştere sistematică a 

întreprinderii sau a economiei, când activitatea de cercetare-dezvoltare (invenţie) şi cea de 

producţie sunt bine coordonate, resursele solicitate fiind întotdeauna disponibile.  

 Metoda permite să se identifice proprietăţile unor traiectorii de dezvoltare şi 

avansare tehnologică, ţinând seama de natura acestora şi funcţionarea pieţelor de desfacere. 

 Progresul tehnic, este abordat în analiza economică din perspective diferite şi 

complementare, după cum se iau în considerare condiţiile de acces şi efectele care le 

determină, sau condiţiile de realizare.  

 Analiza economică a progresului tehnic, se face de regulă cu ajutorul instrumentelor 

ce ţin de analiza în termeni de echilibru.  

 Analiza constă în determinarea efectelor pe termen lung, a utilizării unor noi 

produse sau noi metode de producţie, asupra performanţelor economiei, fără a oferi însă şi 

mijloacele de a explora derularea procesului de inovare în sine. Analiza standard, reprezintă 

progresul tehnic ca pe o deplasare a funcţiei de producţie – definită ca frontiera 

combinaţiilor eficace de factori de producţie la un moment dat. Progresul tehnic se măsoară 

prin sporurile de productivitate, prin faptul că pornind de la aceiaşi factori generici, este 

posibilă producerea unei cantităţi mai mari de bunuri. De asemenea, progresul tehnic poate 

determina şi scăderea relativă a preţului noilor bunuri, sau creşterea calităţii acestora, în 

toate cazurile determinând, pe de o parte sporirea profitului, iar pe de alta, avantaje 

consuma-torilor. În toate aceste reprezentări, progresul tehnic are anumite proprietăţi. 

  În primul rând, el este instantaneu, nerezultând din vreun proces de învăţare care s-

ar fi desfăşurat în timp. Odată introdusă o nouă tehnologie, ea este stăpânită imediat şi 

complet.  
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 Accesul la progresul tehnic, este o chestiune de incitaţii. O nouă tehnologie va fi 

aleasă pentru că este superioară prin prisma unui criteriu dat de performanţă: rata randa-

mentului, costul unitar, productivitatea pe salariat etc. Din această perspectivă, resursele 

productive (materii prime, combustibili etc.) au un caracter generic. Ele există şi sunt 

definite independent de procesele de producţie în care sunt utilizate, precum şi indiferent de 

tehnicile de producţie alese. Din acest motiv, acestea sunt liber accesi-bile pentru diferitele 

utilizări, singurele obstacole constând în existenţa unor reglementări ce frânează 

mobilitatea, adică obstacole în calea liberei concurenţe. 

 

 

2.3.  Progresul ştiinţific şi tehnologic. Legea accelerării progresului tehnologic
6
 

 

 Trăim într-o perioadă de tranziţie accelerată spre un nou tip de societate, de la 

societatea industrială, la societatea post-industrială, societatea informaţională şi societatea 

cunoaşterii, marcată de transformări complexe şi profunde în toate domeniile de activitate, 

proces care are o amploare şi o viteză fără precedent în istoria lumii. 

 Cele două mari procese-motor care domină şi (re)modelează societatea 

contemporană sunt: 

 globalizarea şi  

 progresul ştiinţific şi tehnologic accelerat. 

 

 Progresul în multe domenii ale ştiinţei şi tehnologiei este, şi va fi şi în anii următori,  

incomparabil mai rapid decât cel înregistrat in evoluţia de până acum a societăţii omeneşti. 

 Reducerea la jumătate a intervalelor de salt paradigmatic (rata de ansamblu a 

progresului tehnologic) are ca efect creşterea exponenţială a ratei de acceleraţie a 

progresului şi estimarea că în secolul XXI va avea loc un salt tehnologic de mult mai multe 

de ori mai mare decât în secolul anterior. 

 Progresul tehnologic din următorii 50 de ani va fi de 30 de ori mai rapid decât cel 

înregistrat în ultima jumătate de secol se afirmă într-un recent Raport elaborat în cadrul 

Proiectului realizat de Academia de Inginerie a Statelor Unite
7
 , de către18 experţi de vârf 

din mai multe domenii ale ştiinţei şi tehnologiei. 

 În acest cadru general se vorbeşte de “noua economie“, “inteligenţa artificială“, 

“singularitatea tehnologică“, “legea accelerării progresului tehnologic“, SST= Social 

Shaping of Technology sau SCOT=Social construction of technology. 

 “Singularitatea tehnologică“, enunţată de către Vernon Vinge în anul 1986, reluată, 

dezvoltată şi susţinută de Ray Kurzweil în
8
  este definită ca „punctul”/situaţia probabilă din 

viitorul de peste câţiva zeci de ani, în care progresul tehnologic accelerat va depăşi 

posibilităţile umane de a înţelege, evalua şi controla toate consecinţele posibile ale 

acestuia. 

 Progresul tehnologic va acţiona asupra lui însuşi, accelerând dezvoltarea tehnologică 

până când ajunge să preia conducerea procesului propriu de dezvoltare. 

 Progresul tehnologic nu este întâmplător şi discontinuu. El urmează un model 

cunoscut, funcţie de anumiţi parametri tehnici sau performanţe economice pe aşa-numita 

“curbă în S”, care poate fi utilizată la analiza evoluţiei diferitelor tehnologii. 

 Introducerea noilor tehnologii preocupă intens laboratoarele de cercetare care 

iniţiază şi efectuează lucrări în acest scop. In faza următoare se întâlnesc tehnologii 

                                                         
6
 Toia A., Accelerarea progresului tehnologic şi dilemele procesului de inovare, CP II INCSMPS 

7
 x.x.x – 21 century's grand engineering challenges 

8
 Kurzweil Raymond - The Singularity Is Near 
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stabilizate care au deja un potenţial demonstrat şi oferă şi unele indicii asupra gradului de 

competitivitate potenţial. Perioada în care se atinge această fază este, de obicei, de ordinul 

anilor, în funcţie de întreprindere şi ramură. 

 Considerând evoluţia tehnologică o etapă în continuarea evoluţiei biologice care a 

avut loc pe Terra, Ray Kurzweil a făcut o serie de analize referitoare la modul de realizare a 

progresului tehnologic, elaborând o lege care îi poartă numele legea accelerării feed-back-

urilor sau a feed-back-urilor pozitive 
9
. 

 Pentru parcurgerea primelor etape ale dezvoltării tehnologice – începând de la 

confecţionarea şi folosirea uneltelor de piatră, utilizarea focului şi inventarea roţii – au fost 

necesari zeci de mii de ani. De atunci fiecare etapă entru crearea şi introducerea altor 

invenţii sau inovaţii a devenit din ce în ce mai scurtă. 

 Analiza istoriei tehnologiei arată ca schimbarea tehnologică este exponenţială şi nu 

lineară, cum a părut a fi la n moment dat. Deoarece dezvoltarea şi evoluţia vieţii sau a 

tehnologiei are loc in sisteme deschise, legea lui Kurzweil, pune n evidenţă şi formalizează 

în ecuaţii matematice o serie de caracteristici ale dezvoltării tehnologice, intuite şi iscutate 

de mai mult timp. 

 Adaptând concepte ca „ordine’ şi „haos’ la particularităţile dezvoltării tehnologice, şi 
folosind numeroase date statistice privind apariţia şi evoluţia invenţiilor şi inovaţiilor din 

diferite domenii, inclusiv aplicaţiile legii lui Moore sau ale legii lui Metcalf, precum şi 

un aparat matematic adecvat, el demonstrează că accelerarea progresului tehnologic se 

realizează pe o curbă exponenţială (vezi figura de mai sus) perioada de timp dintre 

momentele de apariţie a unor paradigme tehnologice noi, fiind din ce în ce mai scurtă; 

 Fiecare invenţie tehnologică urmează modelul “curbei în S”, cu faza de creştere lentă, 
urmată de o creştere rapidă, exponenţială, până când ajunge în faza de maturitate, în care 

presiunea cererii (pieţei) şi investiţiile în activitatea de cercetare pregătesc saltul spre 

apariţia unor noi descoperiri şi invenţii, care prefigurează şi apoi concretizează 

schimbarea de paradigmă; 

 Odată schimbarea de paradigmă produsă, dezvoltarea tehnologică urmează o altă “curbă 

în S”, progresul tehnologic apărând ca o cascadă de “curbe în S” succesive, înscrise pe 

o curbă generală de tip exponenţial. 

 
 

Figura nr.2.2. Conceptul “curbei în S” aplicat la evoluţia tehnologică 

  

 Conceptul “curbei în S” aplicat la evoluţia tehnologică, are în vedere limita 

performanţei ce poate fi atinsă de orice sistem tehnologic, deoarece performanţa nu poate 

creşte continuu şi nedefinit. 

                                                         
9
 Kurzweil Raymond - The Law of Accelerating Returns 
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 De aceea se poate spune că o ”curbă în S” este un cadru adecvat pentru a analiza 

introducerea, creşterea şi maturizarea unor tehnologii, precum şi pentru înţelegerea 

ciclurilor tehnologice. 

 Cu cât tehnologia înaintează spre performanţa sa limită, creşterea în performanţă 

pentru fiecare om - an de efort investit, scade. 

 Si mai important încă, această “curbă în S” a ciclului de viaţă, avertizează asupra 

posibilelor discontinuităţi. 

 Discontinuitatea reprezintă acel moment în care o altă tehnologie înlocuieşte 

tehnologia matură din punct de vedere al performanţei, având loc aşa numita “distrugere 

creativă“. 

 Trebuie făcută o distincţie între modelul “curbei în S” aplicat la dezvoltarea 

tehnologică, şi creşterea exponenţială continuă care se aplică procesului evolutiv general 

al tehnologiei. 

 Nu numai creşterea este exponenţială, şi rata de creştere are o creştere 

exponenţială. 

 Conform modelelor analizate de Kurzweil şi alţi autori rata progresului tehnologic 

se dublează în fiecare deceniu. La rata actuală, o sută de ani de progres tehnologic din trecut 

se vor realiza în viitorii 20-25 de ani, iar progresul tehnologic din ultimii 20.000 de ani, va 

fi realizat în doar o sută de ani. 

 În prezent, ne aflăm în etapele de început ale unei profunde şi multiple revoluţii 

aflată la intersecţia biologiei (aplicaţiile rezultatelor cercetării din genetică – aprofundarea 

DNA şi scanarea creierului omenesc) cu tehnologiile bazate pe informaţie ( progresele în 

domeniul vitezei de calcul şi a comunicaţiilor avansate) şi cu nanotehnologia 

(miniaturizarea. şi dezvoltarea micro-electronicii). 

 După părerea lui Kurzweil viitoarea perioadă va fi condusă de nanotehnologie, care 

va deveni dominantă la orizontul anilor 2020, deoarece nu este doar rezultatul 

miniaturizării şi creşterii explozive a puterii şi vitezei de calcul, ci mai ales a sinergiei şi 

interacţiunii salturilor paradigmatice produse de revoluţiile tehnologice succesive şi 

interconectate din diferite domenii, care par că au apărut mai mult sau mai puţin 

independent una de alta. 

 Patru domenii în plin progres se află la intersecţia dintre ştiinţele cognitive şi TIC 

(Tehnologia Informaţiei şi Comunicării) : interfeţe pentru creierul uman; tehnologii pentru 

recunoaşterea vorbirii; reţele neuronale artificiale şi robotica. 

 Există temeri că progresul tehnologic accelerat din domeniile şi sectoarele 

tehnologice de vârf în viitor - 

 NBIC (Nanotehnologie, Biotehnologie, TIC şi ştiinţele Cognitive) sau GNR 

(Genetică, Nanotehnologie şi Robotică) poate scăpa la un moment dat unui control uman. 

Ingineria genetică poate conduce chiar la schimbarea mecanismelor naturale (biologice) si 

sociale ale evoluţiei şi la controlul (direcţionarea) acesteia Este etapa în care inteligenţa 

umană (biologică) va fuziona cu inteligenţa non-biologică a maşinilor (dispozitive, cipuri, 

roboţi etc.). Se ştie că speciile biologice aproape niciodată nu au supravieţuit 

întâlnirii/confruntării cu concurenţi superiori. 

 Se estimează că acest moment va fi atins in viitorii 10-20 de ani, când pe Pământ vor 

exista două specii inteligente - biologice, şi non-biologice. 

 Unele studii prospective consideră că nu peste mulţi ani, în condiţiile accelerării 

progresului tehnologic, roboţii vor înlocui nu numai forţa de muncă umană, ci chiar 

societatea şi civilizaţia noastră în ansamblu. 

 În dicţionare, robotul este definit ca “o maşinărie care arata ca o fiinţă umană şi 

poate îndeplini acţiuni complexe (precum mersul sau vorbitul)” 
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 Deşi robotica s-a dezvoltat mult în ultimele decenii, nu s-a reuşit încă să se producă 

roboţi care sa gândească singuri, să ia decizii sau să facă prea multe activităţi din proprie 

iniţiativă. 

 Cu toate acestea, inginerii nu au renunţat la ideea de a crea Robosapiens - un robot 

care nu numai să arate şi să acţioneze ca oamenii, care îndeplineşte sarcinile oamenilor, face 

sport, dansează, vorbeşte sau râde, dar chiar să aibă sentimente şi emoţii asemănătoare. Este 

din ce în ce mai probabil că un viitor în care lumea va fi condusă de 

 Robosapiens ţine din ce în ce mai mult de ştiinţă şi tehnologie şi din ce în ce mai 

puţin de ficţiune. Aceştia vor fi roboţii pe care, în curând, îi vom primi în casele noastre. 

Dar cât de inteligenţi vor fi ei, de fapt ? 

 Conform unui studiu ONU. populaţia cibernetică la sfârşitul anului 2005 număra 

10.000.000 de roboti domestici (non-industriali). Dintre aceştia 6.000.000 erau Robosapiens 

Roboţelul Robosapiens, ştie să ridice obiecte, să arunce, să dea din picioare, să spele, să 

danseze, precum si o duzina de scheme kung fu. 

 Robosapiens V2 face parte din penultima generaţie de roboţi, dotaţi cu funcţii care le 

oferă autonomie (pot interacţiona cu mediul înconjurător fără a avea nevoie de comenzi date 

de utilizatorul uman prin intermediul telecomenzii). 

 În prezent există tot mai multe posibilităţi reale pentru ca roboţii să înlocuiască 

oamenii în tot mi multe activităţi şi în din ce în ce mai multe locuri. 

 Roboţii au început de pe acum să pătrundă în industrie, în servicii publice sau 

private, în vamă (ROBO scan 1M, invenţie românească distinsă cu Marele Premiu la 

Salonul de invenţii Geneva 2009) la domiciliu (în bucătărie, ca ajutor la menaj, paznic, 

supraveghetor de instalaţii şi aparatură electrocasnică, partener de joacă pentru copii – 

roboţii ASIMO sau Kismet, ajutor pentru persoane vârstnice - robotul Jack, şi pentru 

persoane bolnave - roboţii Twendy-One sau Huggable, ş.a..). 

 Ei au început să fie folosiţi în locuri greu accesibile pentru oameni – la operaţiile de 

salvare de după catastrofe naturale (roboţii Starfish), în lupta cu incendiile (robotul OLE) în 

activităţile din medii toxice sau explozive sau extraterestre (robotul Scarab). 

 Roboţii devin treptat parteneri autentici pentru oameni, au început să salute, să 

vorbească, să răspundă unor comenzi verbale, să înveţe din propria experienţă (robotul 

Leonardo sau roboţelul Zeno). 

 Recent ASIMO a dirijat un concert în SUA, iar EMA, „roboţica pupăcioasă" este 

primul pas spre un viitor „parteneriat" sentimental om-maşină. Roboţii vor schimba lumea 

în care trăim în moduri pe care este greu să ni le imaginăm. Dar dacă robotii vor putea 

gândi, vor avea poate şi potenţialul de a ne elimina. În această viziune, este de presupus că 

dezvoltarea roboţilor poate scăpa la un moment dat unui control uman, chiar dacă noile 

generaţii de roboţi vor respecta cele trei legi ale roboticii enunţate de Asimov. 

 

2.4. Concurenţa- factor esenţial în progresul tehnologic
10

 

 

 Cel mai adesea, concurenţa se manifestă sub forma eforturilor de a realiza noi 

articole mai performante, precum şi de a găsi noi modalităţi mai productive şi mai puţin 

costisitoare de a produce bunurile aflate deja în fabricaţie.  

 Performanţa produselor respectiv competitivitatea – reprezintă raportul dintre 

calitatea produselor şi preţul acestora. Piaţa concurenţială elimină produsele de slabă 

calitate sau cele cu preţ nejustificat, prezenţa concurenţei fiind, aşa cum am arătat, în 

avantajul consumatorului. Companiile de talie mondială alocă sume considerabile pt. 

Cercetare-Dezvoltare: (cercetarea constând în căutarea de noi idei, produse şi procese 
                                                         
10

 Pop V., Constantin L., Progres prin tehnologie, Universitatea de Nord Baia-Mare, articol în Buletinul AGIR 

n r. 4/2008 ● octombrie-decembrie  
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performante iar dezvoltarea, în perfecţionarea produselor sau realizarea altora tot mai 

competitive) în acest fel firmele inovatoare reuşind să se menţină pe piaţa concurenţială sau, 

chiar să se impună ca lideri pe această piaţă, investiţiile în Cercetare-Dez-voltare fiind un 

element esenţial, profitabil. 

  Concurenţa şi progresul tehnologic rezultat al activităţii de Cercetare-Dezvoltare 

prezintă următoarele caracteristici care le fac să fie operante în tandem:  

- industriile în care progresele tehologice sunt extrem de rapide se confruntă de regulă 

cu costuri fixe ridicate, determinate tocmai de cheltuielile de C-D, aceasta fiind o altă 

caracteristică care determină limitarea concurenţei; 

– pentru a acoperi cheltuielile cu C-D şi deci pentru a stimula inovarea, invenţiile se 

protejează faţă de con-curenţă (firmele concurente) prin intermediul brevetelor şi a 

sistemului de licenţe; rolul licenţelor fiind tocmai acela de a limita concurenţa; 

-  în al treilea rând, industriile caracterizate prin progres tehnologic rapid, sunt în acelaşi 

timp cele în care beneficiile obţinute ca urmare a creşterii experienţei în utilizarea noilor 

tehnologii de producţie, conduc la costuri care scad rapid. 

  Toate cele arătate, prin sumele relativ ridicate necesare activităţii de Cercetare-

Dezvoltare performante, prin siste-mul de protejare a invenţiilor şi a noilor tehnologii etc. 

limitează intrarea de noi firme pe piaţă, reducând astfel concurenţa - marile companii 

protejându-şi astfel în mod eficient performanţa şi deci poziţia dominantă pe piaţă. 

„Progresul” în condiţiile de monopol şi oligopol.  

 Concurenţa, motivează firmele în procesul de dezvoltare a noilor produse şi a noilor 

tehnologii, mai puţin costisitoare de a produce bunuri. Dimpotrivă, un monopol, în lipsa 

concurenţei îşi poate permite să facă profituri exagerate fără să inoveze, vânzând paradoxal, 

produse de slabă calitate la preţuri ridicate. Este cunoscută preocuparea companiilor cu 

putere de monopol, de a căuta să înăbuşe inovaţiile rivalilor care le-ar putea reduce astfel 

cota de piaţă. În condiţiile de concurenţă limitată (oligopol) companiile cheltuiesc resurse 

importante pentru a reduce sau pentru a elimina competiţia şi pentru a creşte preţurile. 

Astfel de cheltuieli, pot duce la creşterea profitului, dar risipesc din păcate alte resurse care 

ar putea fi folosite pentru ridicarea performanţei produselor şi a bunăstării consumatorilor. 

Într-o competiţie imperfectă (monopol sau oligopol) companiile sunt adesea tentate să 

mărească cantitatea de bunuri produse, pentru a înăbuşi competiţia iar avantajul competitiv 

poate fi obţinut, nu prin scăderea propriilor costuri, ci determinând creşterea costurilor ad-

versarului (spre exemplu prin acapararea tuturor furnizorilor de utilităţi, sau a facilităţilor de 

distribuţie etc.). O altă cale a companiilor de a-şi păstra poziţia de monopol, este prin 

mituirea persoanelor influente în deciziile guvernului şi a politicienilor, care să menţină 

restricţiile în ceea ce priveşte concurenţa. Dar, toate aceste activităţi au ca rezultat o 

pierdere socială. În final, putem afirma că în absenţa concurenţei, este dificil de apreciat 

dacă managerii sunt eficienţi sau nu. 

În cercul concurenţilor sunt cuprinşi agenţii economici cu profil similar sau diferit 

de al întreprinderii, care sunt susceptibili de a satisface aceleaşi nevoi ale clienţilor, fiind 

percepute de consumatori ca alternative pentru satisfacerea nevoilor lor. Din punctul de 

vedere al întreprinderii concurenţii nu sunt toţi la fel, ei diferenţiindu-se în patru categorii 

(figura nr.2.3): 

a. Concurenţii direcţi sunt cel mai uşor de identificat de către firmă, ei reprezentând acei 

agenţi economici care oferă acelaşi tip de produse sau servicii în vederea satisfacerii 

aceloraşi nevoi ale clientelei. În general , aceste produse sunt vândute la preţuri apropiate 

unele de altele şi adesea prin intermediul aceloraşi distribuitori ajung practic alături pe 

rafturile magazinelor.  
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Figura nr.2.3. Tipologia  concurenţei 

 

 

 Concurenţii indirecţi sunt firmele care oferă produse similare consumatorilor, dar 

cu caracteristici diferite ce satisfac alte nevoi sau preferinţe. Cu toate că aceşti 

concurenţi indirecţi sunt mai puţin ameninţători decât cei direcţi, ei prezintă totuşi 

un pericol deoarece conservă disponibilitatea de a ataca o altă piaţă sau o altă 

clientelă dacă doresc, transformându-se astfel în concurenţi direcţi; 

 Substituenţii sunt acei concurenţi care produc şi/sau comercializează bunuri şi 

servicii diferite de ale firmei, dar care, satisfăcând aceleaşi nevoi de consum, pot 

înlocui produsele firmei noastre. Produsele înlocuitoare şi fabricanţii lor sunt un real 

pericol pentru o firmă ale cărei produse sunt substituibile, alegerea consumatorului 

atârnând uneori de o campanie publicitară mai agresivă sau pur şi simplu de faptul 

că dezvoltarea tehnologică poate crea produse care îmbunătăţesc modul în care este 

satisfăcut consumatorul; 

  Nou-veniţii sunt acei concurenţi abia intraţi pe o piaţă sau într-un sector şi care vor 

ataca poziţiile firmelor deja implantate. Delimităm în principal două categorii de 

potenţiali nou-intraţi pe piaţă. 

 cei care vând deja pe piaţa respectivă dar decid să-şi extindă gama de 

produse şi să- şi atragă noi consumatori concurând produsele deja 

existente. 

 un alt tip de nou-veniţi sunt firmele din avalul sau din amontele unei 

activităţi, care încearcă astfel să-şi asigure fie o sursă de aprovizionare 

fiabilă, fie o reţea proprie de distribuţie. 

 Uşurinţa pătrunderii pe piaţă a noilor veniţi este direct proporţională cu capacitatea 

celorlalţi concurenţi “vecini” de a impune şi consolida aşa numitele “bariere de intrare în 

sector”, care constau în special în gradul de diferenţiere a produselor lor şi în loialitatea 

indusă clientelei.  
.  
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2.5. Piaţa şi căile de creştere a pieţei 
 

    Piaţa reprezintă sfera de manifestare şi confruntare a cererii şi ofertei şi a realizării lor 

prin intermediul vânzarii-cumpararii. 

        Philip Kotler este cel care asociaza notiunile de piaţa cu "totalitatea cumparatorilor 

actuali şi potentiali ai unei companii". Prin prisma acestui concept se pot desprinde 

notiunile de: "piaţa potentiala", piaţa disponibila", "piaţa ţintă", "piaţa disponibila 

calificata" şi "piaţa penetrata" 

             - piaţa disponibilă - cuprinde totalitatea persoanelor interesate de o anumita oferta 

concreta, care au acces la ea, acces conferit de puterea de cumparare si nivelul pretului 

practicat ( ex.: persoane dispuse sa calatoreasca în strainatate). 

           - piaţa ţintă - o constituie partea din piaţa disponibilă calificată, adică acele persoane 

ce îndeplinesc anumite caracteristici considerate importante pentru o întreprindere, careia 

întreprinderea se adreseaza prin activitatea sa. 

             - piaţa disponibila calificata - cuprinde acea piaţa disponibila pentru care 

persoanele interesate de oferta concreta dispun si de calificarea necesara (ex. persoane 

dispuse sa calatoreasca în strainatate ce detin pasaport si viza) 

            - piaţa penetrată - cuprinde totalitatea cumparatorilor potentiali care au efectuat deja 

cumpararea pentru produsul considerat.. 

            Noţiunile de cumpărător şi consumator sunt , cel mai adesea distincte, în special în 

cazul achiziţiilor efectuate la nivel de întreprindere unde cumpărătorul unui bun este, în 

majoritatea cazurilor, diferit de utilizatorul direct al acelui bun. Se poate vorbi despre o 

oarecare suprapunere a celor doua noţiuni în cazul achizitiilor de bunuri de consum curent, 

dar situaţia diferă în cazul bunurilor de folosinţă îndelungată. 

              De aceea se impune în scopul clarificarii conceptelor enumerate anterior definirea 

unor termeni de utilizare curenta, şi anume consumator, nonconsumator absolut şi 

nonconsumator relativ.  

 Consumatorul este acea persoană ce utilizează, consumă, foloseste un anumit produs 

(ex.: un sportiv ce foloseste încaltaminte sport). 

                Nonconsumator absolut este persoana care nu utilizeaza şi nu poate fi atras în 

utilizarea unui produs (ex.: un handicapat locomotor nu va utiliza încaltaminte sport) 

                Nonconsumator relativ este persoana care nu utilizeaza dar poate fi atras sa 

utilizeze produsul respectiv (ex.: o persoana preocupata de întretinerea sa fizica poate fi 

convinsa sa practice un sport si sa utilizeze încaltaminte sport) 

 

 

2.6.  Piaţa produsului şi piaţa firmei 

 

        Piaţa firmei reprezinta spatiul economico-geografic în care aceasta este prezenta cu 

produsele si serviciile sale, unde potentialul sau uman, material si financiar îi confera o 

anumita influenta si un anumit prestigiu. 

       Privită ca sfera de confruntare a cererii cu oferta, piaţa întreprinderii exprima 

raporturile care se formeaza între oferta proprie alcatuita din unul sau mai multe produse 

si/sau servicii si cererea pentru acestea. 

      Facând abstractie de întreprinderea în numele careia apare pe piaţa, produsul însusi îsi 

poate delimita o piaţa proprie. Ca segment al pieţei totale, piaţa produsului exprima gradul 

de patrundere a acsetuia în consum, gradul de solicitare a produsului de catre consumatori, 

adica posibilitatile de desfacere a lui. 

       Între piaţa unui produs şi piaţa celorlalte produse pot aparea trei categorii de relaţii: 

             - relaţii de asociere - când doua sau mai multe produse se asociaza în consum pentru 
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a satisface o anumita nevoie (peria si pasta de dinti); 

              - relaţii de substituire - când doua sau mai multe produse se înlocuiesc reciproc în 

consum (cafeaua naturala si cafeaua solubila); 

                  - relaţii de indiferenţă - când doua sau mai multe produse se gasesc în relaţii 

neutre, ele vizând nevoi diferite (pantofii şi ciocolata). 

         Piaţa produsului si piaţa întreprinderii se afla în raporturi strânse de influenta, existând 

urmatoarele situatii posibile: 

- piaţa întreprinderii se identifica cu piaţa produsului - atunci când întrepridnerea detine 

monopolul producerii si /sau desfacerii unui produs; 

- piaţa întreprinderii este formata din pieţe ale mai multor produse - întrepridnerea detine 

monopolul producerii si /sau desfacerii mai multor produse (în acest caz, piaţa fiecarui 

produs acopera un anumit segment din piaţa întreprinderii; 

- piaţa produsului este constituita din pieţe ale mai multor întreprinderi - mai multe 

întreprinderi produc şi/sau desfac acelasi tip de produs; 

- pieţele întreprinderilor se întrepatrund cu pieţele produselor - fiecare din ele deţine o cotă 

parte din cealaltă. 

 În concluzie, sfera pieţei unei întreprinderi poate fi urmarita din mai multe puncte de 

vedere: 

- al unei cote parti pe care o detine în cadrul pieţei totale si/sau al pieţei produsului; 

- al ariei geografice pe care o acopera prin vânzarile proprii; 

- al numarului si categoriilor de consumatori carora se adreseaza produsul; 

- al puterii de cumparare specific consumatorilor-ţintă. 

 

 

2.7. Segmentarea pieţei 

 

     Procesul complex de adaptare a ofertei întreprinderei la necesitatile pieţei presupune un 

efort de identificare, analizare şi cuantificare a pieţei. În urma acestui proces de analiza, în 

funcţie de caracteristicile pieţei careia i se adreseaza, întreprinderea va decide pentru ce 

alternativa strategica de abordare a pieţei va opta.  

 Aceste caracteristici determina urmatoarele tipuri de piaţă: 

            piaţa omogenă: este acea piaţa unde nu exista diferente semnificative între nevoile 
consumatorilor si ca urmare toti potenţialii consumatori pot fi abordati folosind aceleasi 

optiuni în privinta mix-ului de marketing (ex.: piaţa otelului) 

            piaţa "grupata": este acea piaţa , pe care exista în mod natural, grupuri distincte 

de consumatori ale caror nevoi sunt diferite (ex.: locuitorii unei zone maritime sau montane)  

               piaţa complet eterogenă: este acea piaţa în fiecare consumator potential este 
considerat ca fiind o entitate cu nevoi semnificativ diferite de ale celorlalti ceea ce impune o 

abordare de marketing distincta, din acest motiv fiind considerata este cea mai dificila 

situatie pentru o întreprindere (ex.: pacientii unui cabinet stomatologic) 

                   piaţa eterogena: este acea piaţa pe care exista diferente între consumatori, 

însa este posibila o grupare a consumatorilor, în functie de anumite caracteristici, în grupuri 

relativ omogene, ce pot fi abordate în mod distinct. Este tipul cel mai des întâlnit de piaţa 

(ex.: piaţa produselor lactate). 

                  Segmentul de piaţa este grupul de consumatori cu nevoi sau cerinţe similare si 

care vor raspunde pozitiv unui anumit marketing mix, deci unui produs cu anumite calitati, 

la un anumit pret, distribuit într-un anumit fel si cu anumite mijloace promotionale. 

      Nişa de piaţă este un grup de consumatori si mai restrâns care solicita o combinatie 

speciala de avantaje, pentru obtinerea carora sunt dispusi sa plateasca un pret mai mare.     

De ex : firma Porsche obtine un pret foarte ridicat pentru autoturismele sale deoarece si 



 32 

produsele si serviciile oferite formeaza un pachet unic pe care clientii nu-l gasesc în alta 

parte. 

           Pentru a putea fi considerat semnificativ, şi mai ales operaţional un segment de piaţă 

trebuie sa îndeplineasca urmatoarele criterii: 

         - să deţină una sau mai multe caracteristici care să-i confere individualitate în raport 

cu celelalte segmente existente, iar aceste caracteristici trebuie să fie stabile în timp ; 

 - să ofere un potential semnificativ, cu alte cuvinte să fie suficient de vast încât sa fie 

profitabil ; 

 - potenţialul segmentului să fie măsurabil, cuantificabil. Operatiunea de masurare 

ajuta la o mai bunăa definire a segmentului (numar de persoane, putere de cumparare, 

atitudini) si, automat la posibilitatea unei mai bune deserviri a acestuia ; 

sa fie accesibil fie prin intermediul eforturilor promotionale, fie prin canale de distributie 

specifice ; 

 - să fie capabil să raspunda unui mix de marketing adaptat nevoilor sale. 

          Activitatea de segmentare a unei piete începe cu etapa de macrosegmentare  în urma 

căreia întreprinderea identifica piaţa pe care va acţiona ( ex.: piaţa produselor lactate) 

urmata de o microsegmentare  în urma căreia identifica segmentele existente pe acea piaţă 

(ex.: consumatori de lapte pasteurizat; consumatori de iaurt etc.). 

 Principalele criterii de segmentare a pieţei sunt: 

 

   
Figura nr.2.4. Posibilităţi de abordare a unei pieţe de către o întreprindere 

 

       În funcţie de posibilităţile întreprinderii şi oportunităţile oferite de mediu, aceasta poate 

opta pentru : 

- specializarea concentrata: întreprinderea va produce/ comercializa un singur produs 

destinat unui singur segment; 

- specializare selectiva: întreprinderea va produce/ comercializa câteva produse desinate 

anumitor segmente; 

- specializare pe un produs: întreprinderea va produce/ comercializa un singur produs 

destinat tuturor segmentelor identificate pe o piaţa; 

- specializare pe o piaţa: întreprinderea va produce/ comercializa întreaga gama de produse 

destinata unui singur segment; 

- acoperire totala a pieţei: întreprinderea va produce/ comercializa întreaga gama de 

produse destinata tuturor segmentelor identificate pe o piaţa; 
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CAPITOLUL III 

INOVARE ŞI CREATIVITATE ÎN PROIECTAREA PRODUSELOR 
 

 3.1. Inovarea şi procesul de inovare 

 

 În limba franceză sau engleză, termenul “innovation” defineşte, în acelaşi timp, 

un “proces” şi un “rezultat” al acestuia  

 De aceea, termenul de “inovare” are accepţiuni diferite, în funcţie de contextul în 

care este utilizat sau studiat. 

 În anul 1942, în lucrarea Capitalism, socialism şi democraţie, economistul american 

Schumpeter
11

 propune o definiţie a inovãrii in domeniul tehnico-economic (prima din punct 

de vedere istoric), definiţie care are un caracter de mare generalitate, anume: 

 Inovarea = a produce altceva sau a produce altfel . 

 In cadrul inovãrii, aşa cum este ea definitã de Shumpeter, se admite cã intrã cinci 

tipuri de activitãţi, anume: 

- creerea unui nou produs; 

- introducerea unei noi metode de fabricaţie; 

- intrarea pe o piaţã nouã (sau creerea unei noi pieţe); 

-  apelarea la o nouã materie primã; 

-  o nouã organizare a firmei. 

 

 In ultima perioadã se poate admite apariţia unei a şasea activitãţi, anume aceea de: 

- - creare a unei anume imagini a firmei. 

 Inovarea = procesul global de creativitate tehnologicã şi comercialã, transferul  

unei noi idei sau a unui nou concept pânã la stadiul final al unui nou produs, proces sau 

activitate de service acceptate de piaţã. 

 O definiţie similarã se regãseşte în Manualul Frascati al OECD (1981): 

 Inovarea (stiinţificã şi tehnologicã) poate fi consideratã ca fiind transformarea 

unei idei într-un produs vandabil, nou sau ameliorat, sau într-un proces operaţional în 

industrie sau în comerţ, sau într-o nouã metodã socialã. 

 Inovarea (ca proces) este activitatea care include cercetarea, proiectarea, producţia 

şi distribuţia, ca etape principale într-un sistem de interacţiuni, cu schimburi între diversele 

funcţiuni şi diverşi participanţi, ale căror experienţe, cunoştinţe şi capabilităţi sunt 

îmbogăţite şi au ca rezultat o inovaţie. 

 Inovarea (ca rezultat) se concretizează într-un nou produs, proces, procedeu sau 

serviciu.           

 Inovarea este o activitate complexă, diversificată, implicând mai multe componente, 

faze şi legaturi. 

 Aşa cum am arătat mai sus, Progresul tehnologic poate fi reprezentat ca o succesiune 

de curbe în S (caracteristice apariţiei şi dezvoltării unor tehnologii din ce în ce mai 

performante) iar legătura dintre ele – ca faze de continuitate şi discontinuitate – este 

reprezentată de inovare în sens larg, în contextul obiectivelor de creştere a competitivităţii 

(= viteza de schimbare şi adaptare + rentabilitate) pe o piaţă liberă. 

 Procesul de inovare, permite şi încurajează accelerarea progresului tehnologic. 

                                                         
11

 Joseph Shumpeter – economist austriac, reprezentant al Şcolii Neoclasice, cu importante contribuţii la 

studiul economiei mondiale şi reprezentant de seama a teoriei dezvoltării economice. Printre opere 

reprezentative: „Teoria Dezvoltării Economice - 1912; ”Capitalism, Socialism şi Democraţie” -1942. 
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 În concordanţă cu legea lui Tom Osenton, a saturării inovării, prin fiecare nouă 

inovare se creează o nouă curbă în S, cu o performanţă-limită mai înaltă, ceea ce are ca efect 

accelerarea progresului tehnologic. 

 Modelele de inovare au urmărit tipul de evoluţie a progresului tehnologic : liniar – 

buclă – „curbă în S" – curbă exponenţială. 

 Procesul de inovare, şi în mod deosebit inovarea radicală, are ca efect final 

important, schimbarea paradigmei tehnologice principale. 

 Inovarea înseamnă mişcare şi salt înainte. Inovarea înseamnă schimbare şi 

transformare. 

 Prin definiţie, activitatea de inovare conţine un anumit grad de noutate. 

 Este necesar să se facă distincţia între ce înseamnă nou pentru firmă, nou pentru 

piaţă şi nou pe plan mondial. 

 Nivelul minim pentru inovare trebuie să fie „nou pentru firmă‟. Un produs sau 

proces, metode de marketing sau de organizare pot fi introduse şi de alte firme, dar dacă 

acestea sunt noi pentru firmă (în cazul 

produselor sau proceselor semnificativ îmbunătăţite) atunci sunt noi pentru acea firmă. 

 Conceptele nou pentru piaţă şi nou pe plan mondial înseamnă că fie că o anumită 

inovare nu a mai fost realizată şi implementată de alte firme, fie că firma este prima care o 

face pe piaţă sau la nivel global. 

 Firmele care dezvoltă primele inovările, sunt considerate conducătorii procesului de 

inovare. 

 Inovările sunt noi pe piaţă atunci când firma este prima care le introduce pe piaţa pe 

care acţionează alături de competitorii săi (din ţară sau din străinătate) la nivel regional sau 

pentru un anumit produs. 

 O inovare este nouă pe plan mondial când firma este prima care o introduce pe 

toate pieţele sau pentru toate (sau mai multe din) ramurile industriale, din ţară sau 

străinătate. 

 Nou pe plan mondial implică deci şi o creştere calitativă importantă a gradului de 

noutate, nu numai o noutate pe piaţă. 

 O anumită confuzie este legată de diferenţa între invenţie şi inovaţie 

 Cele patru tipuri de inovare menţionate în lucrările de specialitate sunt: 

- inovarea de produs,  

- inovarea de proces,  

- inovarea pe piaţă şi  

 inovarea organizaţională în această lucrare interesează primele două. 

 Inovarea de produs (produse noi sau produse existente sensibil îmbunătăţite) 

reprezintă realizarea şi comercializarea unui produs modificat din punct de vedere  

tehnologic.  

 Schimbările se referă la modificarea caracteristicilor de bază ale produsului, 

conducând la îmbunătăţirea calităţilor şi/sau serviciilor pe care produsul le oferă 

consumatorului, sau la crearea unor funcţiuni noi.  

 Modificările tehnice minore sau cele estetice nu sunt considerate inovări, pentru că 

schimbările ce au intervenit nu afectează performanţele, proprietăţile, costul sau materialele 

utilizate în produsul obţinut. 

 Ciclul de viaţă al produsului exercită o puternică influenţă asupra dimensiunii şi 

ritmului inovării de produs. 

 Inovarea de proces (procese şi procedee tehnologice, noi sau sensibil îmbunătăţite) 

reprezintă o schimbare importantă în tehnologia de prelucrare a unui reper (produs), care 

implică echipament nou, management nou, metode noi de organizare sau toate la un loc.  

 Inovarea proceselor, are următoarele efecte principale: 
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- creşterea productivităţii factorilor de producţie şi creşterea producţiei şi/sau scăderea 

costurilor, asigurând creşterea calităţii produselor şi flexibilitatea preţurilor; 

- schimbarea dotărilor, echipamentelor şi îmbunătăţirea metodelor de lucru ale firmei; 

- schimbări radicale ce determină, atunci când se produc, transformarea tehnologiilor de 

fabricare şi realizarea de noi produse; 

 Diferenţa dintre cele două tipuri de inovare nu este numai o problemă teoretică - ea 

explică decalajul existent în prezent în favoarea SUA, unde politicile guvernamentale şi de 

firmă se concentrează pe inovarea de produs, în timp ce în Europaobiectivul central l-a 

constituit inovarea de proces. 

 Inovarea managementului, a organizării muncii şi a utilizării resurselor 

umane, împreună cu capacitatea de a  anticipa cerinţele şi tendinţele în evoluţia pieţei, 

contribuie la succesul celorlalte  direcţii de inovare. 

 Inovarea, ca proces la nivel economic, are mai multe roluri : 

o stabileşte obiective pe termen lung; 

o urmăreşte reînnoirea şi lărgirea gamei de produse şi servicii şi a 

pieţelor de desfacere; 

o introduce  metode noi de producţie, aprovizionare şi distribuţie. 

o impune schimbări în management, organizarea muncii, a condiţiilor 

de muncă şi a gradului de calificare a forţei de muncă 

o conduce la reînnoirea structurilor industriale şi apariţia de noi 

sectoare de activitate economică. 

 Pentru a realiza o politică inovativă al cărei scop este dezvoltarea economică, fără 

structuri noi care să înlesnească îndeplinirea cerinţelor organizatorice diferite cerute de 

inovarea tehnologică, respectiv de expansiunea organizaţiei prin diversificare. 

Întreprinderea reprezintă locul în care se concretizează inovarea, dar aceasta nu se poate 

efectua numai de către o singură întreprindere izolată, ci este rezultatul unui ansamblu de 

interacţiuni între numeroşi agenţi economici, între aceştia şi institutele de cercetare publice 

şi private, între firme şi instituţii financiare şi bugetare, cu rol de stimulare şi susţinere a 

efortului depus la nivel macroeconomic pentru activitatea de inovare. 

 De aceea, trebuie încurajate toate activităţile care vin în sprijinul mobilizării 

ansamblului acţiunilor care plasează întreprinderea în centrul dinamicii procesului de 

inovare. 

Procesul de inovare este dependent de evoluţia dinamică a relaţiilor dintre inovator şi 

furnizori, distribuitori şi clienţi. 

 S-a observat că există o legătură între accelerarea progresului tehnologic şi procesul 

de inovare În perioadele dominate de inovarea de produs, lansarea unor noi produse cu 

utilizări industriale sau în alte sectoare ale economiei şi societăţii - de la războiul de ţesut, şi 

motorul cu aburi din sec.17-18, la locomotiva şi radioul sec 19, la automobil, produsele 

electrice din domeniul bunurilor de (larg) consum (ca aparate electrice, televizoare şi  

echipamente electrocasnice), calculatoare, PC-uri, telefonul mobil, şi până la gama foarte 

largă de dispozitive care incorporează microprocesoare, din sec 20 – s-a realizat prin 

salturi/străpungeri tehnologice. 

 În perioadele dominate de inovarea de proces, progresul tehnologic este condus şi 

accelerat de tehnologia cea mai revoluţionară a perioadei respective. 

 În perioada actuală. progresul tehnologic este condus de TIC, ceea ce implică 

deplasarea unor domenii şi sectoare in categoria celor care utilizează tehnologia 

informaţiilor, un termen asociat in trecut doar cu calculatoarele, ceea ce are ca efect în 

consecinţă accelerarea şi dublarea dezvoltării în fiecare an. 

 Printre motivele pentru care există un mare grad de incertitudine privind 

rezultatelor proceselor de inovare, pot fi menţionate : 
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 • inovarea creşte în complexitate, pentru că din ce în ce mai multe funcţii trebuie să 

fie integrate în aceasta. 

 • succesul de piaţă devine din ce în ce mai puţin transparent şi din ce în ce mai 

nesigur, iar lansarea unui nou produs este din ce în ce mai mult de un risc. Pentru un produs 

nou, criteriul de calitate nu mai este decisiv pentru succesul comercial. 

 • creşterea riscului de inovare poate fi văzut într-o creştere a dependenţei de 

cunoştinţele disponibile pentru succesul inovării. Etichete cum ar fi "societatea cunoaşterii" 

şi "industrie bazată pe cunoaştere" reprezintă o schimbare fundamentală a rolului 

cunoştinţelor care au devenit acum materia primă pentru progresul tehnologic şi inovarea în 

toate domeniile tehnologice, economice şi sociale. 

 La un moment dat se poate vorbi fie de un fals progres (de atingerea limitelor, 

epuizare tehnologică sau complexitate şi perfecţionare inutilă) fie de un progres scăpat de 

sub control, care poate avea consecinţe negative asupra dezvoltării societăţii omeneşti. 

 

3.2. Inovarea de produs  

 În domeniul inovarii de produs se pot identifica sase categorii de produse noi. 

 1. Noutaţi absolute, cu potenţial de a crea noi pieţe si chiar noi industrii, acest gen de 

inovaţii fiind însa rar si prezentând riscuri majore de dezvoltare si comercializare. 

 2. Noi linii de produse, care nu sunt noi la nivelul pieţei, dar sunt noi pentru 

producator. 

 3. Extinderea unor linii de produse deja existente, care se realizeaza în cadrul liniilor 

de producţie existente la nivelul întreprinderii. 

 4. Îmbunataţiri si revizuiri ale produselor existente prin reambalare, condiţionare, 

schimbari în compoziţia produselor, design etc. 

 5. Repoziţionari, care constau în noi utilizari pentru produsele existente sau 

reorientarea catre noi segmente de piaţa. 

 6. Reducerea costului, care are loc prin reproiectarea produselor astfel încât sa fie 

menţinute performanţele acestora, în condiţiile unor costuri mai mici (acest lucru fiind 

posibil si datorita inovarii de proces). 

 Kotler şi Trias de Bes (2004, p.42-53) identifica la rândul lor şase forme de inovare 

utilizate în dezvoltarea produselor noi. 

 1. Inovaţii prin modulare – cresterea sau scaderea unei caracteristici a produsului 

sau serviciului. 

 2. Inovaţii prin varietate: a cantitaţii  sau volumului fara a modifica alte caracteristici 

ale produsului. 

 3. Inovaţii prin varierea ambalajului, containerului sau mediului de livrare, la care se 

poate adauga si o modificare a cantitaţii de produs încorporat. 

 4. Inovaţii bazate pe design – schimbarea aspectului exterior al unui produs existent. 

 5. Inovaţii bazate pe adaosuri – adaugarea unor ingrediente sau componente ori a 

unor servicii suplimentare la produs. 

 6. Inovaţii bazate pe reducerea efortului – care constau nu în modificarea produsului 

sau serviciului, ci a eforturilor sau riscurilor asociate cumpărării acestuia. 

 Produsele noi sunt materializarea creativitaţii si a capacitaţii de inovare de care dau 

dovada firmele mari sau mici, întreprinzatorii nou intraţi pe piaţa, dar si alţi agenţi 

economici care activeaza în diverse domenii ale producţiei de bunuri si servicii, distribuţiei 

si comercializarii acestora. 

 Indiferent de abordare, consideram produse noi, la nivelul întreprinderii, atât pe cele 

absolut noi si originale, cât si pe cele îmbunataţit si/sau modificat, marcile noi pe care 

aceasta încearca sa le introduca pe piaţa. În practica este utila distincţia dintre produsele 

efectiv noi si cele ameliorate sau perfecţionate care constituie rezultatul eforturilor 
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întreprinderii de inovare si diversificare a nomenclatorului, având în vedere nivelurile 

diferite de implicare a creativitaţii, riscurile si cheltuielile asociate acestora, precum si 

efectele pe termen scurt, mediu si lung. 

 Recunoasterea gradului de noutate si consemnarea acestuia, precum si durata de 

timp cât produsului în cauza i se poate atasa atributul de nou sunt elemente ce trebuiesc 

stabilite pentru fiecare produs în parte pentru a putea analiza si determina corespunzator 

efectele acestora la nivelul întreprinderii, dar si a ramurii în care acţioneaza întreprinderea. 

 În cadrul produselor noutaţi absolute le putem delimita pe cele care sunt noi pe plan 

mondial, de cele noi doar pentru o întreprindere sau o piaţa oarecare, atesta atestarea 

noutaţii având loc, în ultima instanţa, în cadrul confruntarii cu piaţa. 

 Leduc (1987, p.192) face o clasificare a produselor dupa gradul lor de noutate, 

grupându-le în opt categorii: 

- produse creatoare de nevoi inexistente anterior; 

- produse noi pentru nevoi existente; 

- produse ameliorate ce satisfac mai bine nevoia existenta; 

- produse în variante noi, specifice unor segmente noi de consumatori; 

- utilizari noi pentru produsele existente; 

- un nou ambalaj pentru produs; 

- noua forma de distribuţie pentru produsele existente; 

- un nou preţ pentru produsele existente. 

 Abordarea noutaţii impune deci o viziune larga în procesul de creaţie a produselor 

noi sau de perfecţionare a celor existente, din care nu pot fi excluse nici criteriile 

ingineresti, dar nici criteriile pieţei. 

 La nivelul întreprinderii pot exista produse noi, fie prin cumpararea de licenţe sau 

chiar cumpararea unei alte întreprinderi, fie prin crearea de noi produse în propriul 

compartiment de cercetaredezvoltare, prin activitate de inovare care trebuie sa fie 

permanenta si susţinuta pentru a avea rezultate pozitive pe termen mediu si lung. 

 Considerând drept produse noi, atât pe cele originale, cât si pe cele îmbunataţite, 

modificate sau chiar copiate, întreprinderea trebuie sa gaseasca cele mai bune soluţii pentru 

a minimiza riscurile de esec, avân în vedere ca produsele noi au o rata scazuta de succes 

(aproximativ 20%),sunt costisitoare si necesita timp. 

 Inovarea si schimbarea, din ce în ce mai prezente la nivelul întreprinderilor 

industriale, sunt un raspuns la evoluţia rapida a pieţei datorata atât concurenţei crescânde, 

cât si cerinţelor, gusturilor si veniturilor consumatorilor, aflate la rândul lor într-o 

modificare accelerata. 

 Întreprinderile inoveaza cu viteze diferite, cu mai mult sau mai puţin succes, unele 

fiind competitive si previzionare în activitaţile de dezvoltare a produselor, altele dovedindu-

se reactive si conservatoare. 

 Riscurile asociate dezvoltarii de noi produse sunt considerabile, statistic estimându-

se o rata de esec de aproximativ 60-70% în primul an de la lansare, iar o mare parte din cele 

ramase nu ajung niciodata succese majore. Ca urmare este de înţeles reticenţa multor 

manageri în adoptarea unei strategii inovative, precum si tendinţa de imitare a 

comportamentelor de succes de pe piaţa, cumpararea de licenţe sau împarţirea riscurilor prin 

colaborare cu alte unitaţi de cercetare, producţie sau comercializare. 
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3.4. Inovarea – sursă a avantajului competitiv – studiu de caz telefonia mobilă 

  

 Inovarea, conform definiţiei date de OECD reprezintă procesul global de 

creativitate tehnologică şi comercială, transferul unei noi idei sau al unui nou concept pana 

la stadiul final al unui nou produs, proces sau activitate de service acceptată de piaţă. Prin 

introducerea în practică a inovaţiilor se pot obţine produse cu caracteristici de calitate 

îmbunătăţite, servicii de calitate superioară, procese de producţie noi, mai eficiente şi mai 

curate (ecologice), modele îmbunătăţite ale sistemului de management al afacerilor, metode 

moderne de management al forţei de muncă etc. Există multiple motivaţii ale 

întreprinderilor şi organizaţiilor pentru a inova, între care: creşterea cotei de piaţă, cucerirea 

de noi pieţe, ameliorarea calităţii produselor, lărgirea gamei de produse, înlocuirea 

produselor învechite, reducerea impactului asupra mediului etc. Inovarea acţionează 

sistemic, cuprinzând toate activităţile unei întreprinderi. De la cercetare-dezvoltare până la 

funcţiunea de personal, toate funcţiunile întreprinderii se află sub impactul inovării, 

amploarea acesteia şi desfăşurarea fiind diferite, în funcţie de natura activităţii.  

 În literatura de specialitate inovarea îmbracă diverse forme şi se manifestă în funcţie 

de capacităţile fiecărei întreprinderi în parte. De aceea considerăm oportună prezentarea 

formelor de manifestare expresă a inovării cu exemplificare pentru companiile din domeniul 

telefoniei mobile. 

 1. Sub raportul naturii elementelor vizate inovarea se manifestă în special sub 

forma unei inovării de output în cazul companiilor de telefoane mobile cum este situaţia 

marilor producători de accesori şi terminale mobile Motorola şi Nokia. Aceste două 

companii au o inovare de output ceea le permite inovarea produselor şi serviciilor distribuite 

în lume către clienţi aceasta fiind şi cea mai cunoscută formă de manifestare către aceştia. 

 Totodată nu trebuie să uităm că in situaţia companiilor ca Nokia, Motorola, 

Samsung, LG, etc există şi inovare de proces care înglobează inovarea tehnicilor şi a 

tehnologiilor folosite în cadrul procesului de transformare a sistemelor de organizare şi a 

procedurilor administrative implicate în transformarea elementelor de intrare în elemente de 

ieşire (tehnologii digitale de comunicare, tehnologii de fabricaţie asistate pe calculator) cu 

exemple în GSM, EDGE, HSPA, 3G, GPRS etc. Tot în cadrul aceloraşi criterii de 

manifestare a inovării intră şi inovăriile de input care se practică la nivelul de producţie a 

companiilor de telefonie mobilă (Samsung, Nokia sau Motorola) datorită complexităţii 

materialelor folosite şi încercării dobândirii de avantaje. Motorola a încercat folosirea unor 

aliaje şi materiale uşoare, simple, cu proprietăţi durabile şi rezistente care i-au permis 

costuri reduse şi o mai mare flexibilitate în desfacere în faţa concurenţilor. 

 2. După modalitatea de susţinere a competitivităţii o altă formă de manifestare 

a inovării în cadrul companiilor de telefonie mobilă este inovarea de produs. Inovarea de 

produs include îmbunătăţiri semnificative ale specificaţiilor tehnice,componentelor şi 

materialelor, ale software-ului încorporat, ale atitudinii prietenoase faţă de utilizatori sau ale 

altor caracteristici funcţionale. Inovaţiile de produs pot utiliza noi cunoştinţe sau tehnologii, 

sau se pot baza pe noi utilizări sau combinaţii ale cunoştinţelor şi tehnologiilor existente. 

 Termenul produs se foloseşte pentru a acoperi atât bunuri cât şi servicii. Produsele 

oferite pe piaţă de principalele companii cum sunt cele oferite de Nokia, Motorola sau LG 

fiecare se diferenţiază printro cararacteristică aparte dar ca şi grad de noutate deosebim 

mai multe categorii de produse cum ar fii : produsele principal noi, spre exemplu apariţia 

primului telefon mobil invenţie încununată cu succes de către Motorola care a creat o piaţă 

nouă, o nevoie nouă, de care consumatorul nu era conştient sau fie nu o credea realizabilă, 

in literatura de specialitate Motorola a creat o inovaţie de fond; produsele care nu reprezintă 

o noutate tehnică dar care creează o nouă piaţă propunand o nouă utilizare a unui produs 

deja existent – e cazul companiilor ca Samsung sau Nokia care au găsit pe lângă 
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întrebuinţarea clasică dată telefonului mobil şi pe cea de aparat foto astfel a apărut un 

produs cu două caracteristici fundamentale –telefonul mobil cu camera foto încorporată 

acestea deviind astfel inovatii de nişă comercială sau aparaţia smartphone-ului ; produse 

care se îmbunătăţesc lent în cazul acesta toate companiile de telefonie mobilă produc şi 

înregistrează îmbunătăţiri faţă de modelul iniţial tocmai de aceea paleta de produse oferite 

spre exemplu de Nokia depăşeşte 100 de modele. 

 Companiile realizează lună de lună inovaţii curente care îi permit avantaje de natura 

unor costuri reduse sau cea a diversificării gamei de produse şi produsele care necesită a fii 

înlocuite pentru a aduce un nou suflu pieţei deja formate in aceasta categorie intră trecerea 

telefonului mobil clasic varianta Motorola greu la varianta Motorola uşor, subţire, cu ecran 

color etc aceste inovaţii le denumim inovaţii revoluţionare. Nokia a creat o inovaţie 

revoluţionară prin crearea primului telefon 3G sau Motorola prin crearea primului telefon cu 

autonomia cea mai mare iar exemplele în acest domeniu pot continua. Aceste schimbări în 

optica inovaţiilor de produs a dus şi la o diversificare a efectelor economice şi tehnologice. 

 3. O altă formă de manifestare dar mai rar întâlnită a inovării în domeniul 

industriei mobile este inovaţia de proces prin introducerea unor procedee de fabricaţie sau 

fluxuri tehnologice noi. Aceasta include schimbări semnificative în tehnici, echipamente 

şi/sau ale software-ului. Rezultatul inovării de proces trebuie să fie semnificativ în ceea ce 

priveşte: nivelul producţiei, calitatea produselor sau reducerea costurilor de producţie şi 

distribuţie. Este de înţeles că multe companii de profil recurg la inovaţia de proces pentru că 

doar printro inovaţie de această formă se poate demonstra siguranţa avantajului competitiv 

deţinut faţă de alţi competitori. 

 Este adevărat că prin inovarea de proces se menţine şi se consolidează in timp 

avantajul competitiv deţinut si că prin folosirea acestui tip de inovare se pot obţine inovaţii 

de produs. 

 Din punct de vedere al noutăţii inovării, pot exista la nivelul companiilor două 

tipuri de inovare – inovarea radicală şi inovarea incrementală. Un exemplu elocvent de 

inovare radicală în domeniul telefoniei mobile l-a avut Motorola care a fost pionieră în 

domeniu prin introducerea pe piaţă a primului telefon mobil care a permis un întreg sistem 

de produse şi procese pentru o nouă afacere punând bazele unei noi industrii însoţită şi de 

crearea unei pieţe noi care există şi în prezent. Inovaţiile radicale asigură o valoare pentru 

clienţi substanţial mai mare, aceasta din urmă fiind o dimensiune a noutăţii.Inovaţiile 

radicale de produs descriu un produs a cărui utilizare intenţionată, caracteristici de 

performanţă, atribute, proprietăţi ale construcţiei sauutilizare a materialelor şi 

componentelor se deosebesc semnificativ în comparaţie cu produsele executate anterior. 

 Cel de al doilea tip de inovare, inovarea incrementală implică "adaptarea, rafinarea, 

simplificarea şi îmbunătăţirea produselor existente şi/sau a sistemelor de producţie şi de 

distribuţie existente‟‟ aici fiind cazul companiilor din toate domeniile mai ales cele din 

telecomunicaţii. Nokia realizează inovaţii incrementale fapt ce ne arată poziţia pe care 

aceasta o ocupă faţă de alţi diversi competitori care nu reuşesc să se ridice la gradul şi 

poziţia deţinută de această companie. Prin aducerea unor schimbări –apariţia 3G a făcut ca 

Nokia să poată să creeze o nişă în piaţă pe care acuma o controlează. 

 După gradul de apropiere a schimbării în raport cu nucleul tehnologic al 

întreprinderii inovarea se manifestă in două forme : inovarea tehnologică şi inovarea 

administrativă.Situaţia care se întâlneşte în domeniul telecomunicaţiilor este evident cea a 

inovării tehnologice cu amprenta cea mai mare dar totuşi şi inovarea administrativă este 

evidenţiată. Inovarea admnistrativă cuprinde schimbările referitoare la strategiile adoptate, 

alocarea resurselor precum şi la alţi factori ce privesc structura sociala. O astfel de situaţie 

se întâlneşte la aproape toate companiile de vârf din domeniu cum este şi cazul companiei 

Nokia care implementează strategii investiţionale majore pentru implementarea 
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tehnologiilor realizate şi a strategiilor de alocare a resurselor pe diverse departamente mai 

ales al departamentelor de cercetare dezvoltare. 

 Inovarea se poate manifesta şi sub alte forme în domeniul telefoniei mobile, cum ar 

fii inovarea de marketing sau inovarea organizaţională. Inovarea de marketing constă în 

implementarea unei noi metode de marketing care implică schimbări semnificative ale 

designului produsului sau ale ambalajului, noi metode de vânzare, de plasare a produsului, 

de promovare a produsului sau în privinţa politicii de preţuri. Inovaţiile de marketing au 

scopul de a satisface mai bine necesităţile clienţilor, urmăresc deschiderea de noi pieţe sau o 

poziţionare nouă a produselor firmei pe piaţă, cu obiectivul de a creşte vânzările firmei. În 

toate companiile mari de telefonie mobilă există departamente distincte de marketing care 

reuşesc să formeze politici solide de promovare şi vânzare a produselor.  

 Spre exemplu Motorola care inveşte an de an sute de mii de dolari în comunicarea 

cu clienţii, în incercarea de atragere a acestora spre marcă, sau de modalitatea prin care 

Motorola îşi fidelizează clientii toate pot fii considerate inovări de marketing. Nokia sau 

Samsung au investiţi sume uriaşe de bani în departamentele de marketing lucru care se şi 

observa şi din situaţile existente pe piaţă (cotele de piaţă deţinute pot confirma acest lucru). 

Inovaţia organizaţională este implementarea unei noi metode de organizare în practicile de 

afaceri ale firmei, în organizarea locurilor de muncă sau în relaţiile externe ale firmei. 

 O astfel de inovaţie urmăreşte creşterea performanţelor firmei prin reducerea 

costurilor administrative sau ale tranzacţiilor, îmbunătăţirea satisfacţiei la locurile de muncă 

(şi astfel a productivităţii forţei de muncă) sau reducerea costurilor de aprovizionare. În sens 

general, termenul "inovaţie organizaţională" se referă la crearea sau adoptarea unor idei sau 

comportamente noi pentru organizaţie, prin schimbări şi adaptări interne ale organizaţiei 

care inovează . 

 Pot fi introduse schimbări în strategie, structură, competenţe în procese, sisteme de 

stimulare sau cultura în inovare a organizaţiei,reorganizarea întregii organizaţii. Motorola 

are nevoie mai ales în situaţile de criză de o inovaţie organizaţională datorită poziţiei nu 

tocmai favorabile în care se află, situaţia de pierdere înregistrată în ultimii ani ne indică că 

va trebui să existe o regândire a întregii structuri organizaţionale, prin încercarea de creare a 

unor noi departamente în organizaţie sau fie prin înlocuirea unora deja încărcate cu alte noi. 

Oricum am privi situaţia Motorola are nevoie de o inovaţie organizatţonală întrun timp cât 

mai scurt posibil pentru a putea face faţă provocărilor venite din mediul extern şi din partea 

clienţilor. 

 Inovarea se prezintă iată în diverse forme şi manifestări, fiecare companie este 

conştientă că doar prin inovare poate inţelege mai bine exigenţele pieţei şi mediului din care 

provine pentru care se obţin diverse avantaje, avantaje pe care le numim competitive. 

 

3.5.  Diagrama Kano în analiza gradului de noutate al produselor 
 Cuvântul nou a dobândit în ultimele decenii ceva magic. 

 Dar cum se poate creea noul, fãrã de care o firmã pare de acum învechitã ? 

 Folosind permanent inovarea, termen care aparţine de fapt aceleaşi familii de 

cuvinte. In domeniul industrial, inovarea s-a impus nu atât ca urmare a invenţiilor 

promovate de autorii lor entuziaşti cu nenumãrate sacrificii (vezi de exemplu avionul cu 

reacţie al lui Coandã, în anii „20), cât datoritã unor restricţii de ordin economic şi social. La 

ora actualã, nevoia de inspiraţie (inovare, creativitate) este din ce în ce mai mare, tendinţã 

care va creşte de altfel în viitorii ani în defavoarea muncii de rutinã. O  exprimare plasticã a 

celor afirmate aici se regãseşte într-o diagramã foarte interesantã, (Figura nr.3.1) propusã de 

profesorul japonez Kano şi cunoscutã ca "Diagrama Kano". 
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Figura 3.1. Rolul inovãrii în asigurarea satisfacţiei clientului. 

 sursa:  Noriaki Kano -"Attractive quality and must-be quality" (in Japanese). Journal of the 

Japanese Society for Quality Control, pp. 39-48. ) 

  

  Diagrama lui Noriaki Kano
12

 clasifică produsele ca având un anumit grad de inovare 

în funcţie de: 

a) satisfacţia clientului şi  

b) calitatea produsului 

  

 Diagrama ne arată că unui cumpărător din ziua de azi, produsul cu elemente de 

noutate îi face mai multă plăcere decât unul "clasic" şi ca urmare îl va prefera chiar dacă sub 

aspectul performanţelor acesta din urmă este ceva mai slab. 

  

 Caracteristicile unui produs în concepţia lui Kano 

 Kano clasifică atributele, caracteristicile şi avantajele unui produs în trei categorii
13

: 

1. caracteristici de prag (sau calitate implicită). Este vorba de caracteristicile pe care 

cumpărătorul se aşteaptă să le găsească la produs, iar lipsa lor determină insatisfacţia 

evidentă a clientului. 

2. caracteristici de performanţă (calitate explicită), care constă în acele caracteristici ce 

sunt realizate cât mai bine cu putinţă. Ex: consumul de benzină la 100 Km. 

3. caracteristici de excelenţă (calitate care atrage), care constă în prezenţa unor 

caracteristici la care cumpărătorul nu se aşteaptă să le găsească. Ex. silenţiozitatea 

deosebită şi lipsa totală de vibraţii a unui motor de automobil. Se poate remarca faptul 

că în timp caracteristicile de excelenţă pot deveni caracteristici de performanţă, apoi de 

prag, în măsura în care ele sunt adoptate de majoritatea producătorilor. 

 În aceste condiţii, curba de sus a diagramei devine cea a caracteristicilor de 

excelenţă, cea din mijloc cea a caracteristicilor de performanţă iar cea de jos a 

caracteristicilor de prag. 

 Diagrama lui Kano demonstrează că, mai ales în condiţii concurenţiale, nevoia de a 

introduce noul, de a inova continuu, este imperativă. 

                                                         
12

 Noriaki Kano -"Attractive quality and must-be quality" (în Japanese). Journal of the Japanese Society for 

Quality Control, pp. 39-48 
13

 Center for Quality of Management Journal, David Walden, accesat http://www.walden-

family.com/public/cqm-journal/2-4-Whole-Issue.pdf, 

http://ci.nii.ac.jp/Detail/detail.do?LOCALID=ART0003570680&lang=en
http://ci.nii.ac.jp/Detail/detail.do?LOCALID=ART0003570680&lang=en
http://www.walden-family.com/public/cqm-journal/2-4-Whole-Issue.pdf
http://www.walden-family.com/public/cqm-journal/2-4-Whole-Issue.pdf


 42 

 Modelul Kano este o teorie a dezvoltării produsului şi satisfacţia clienţilor dezvoltat 

în anii '80 de către profesorul Noriaki Kano  în care preferinţele clienţilor, care clasifică în 

patru categorii: 

o atractiv (satisfăcător) 

o mai trebuie valoare (minim de valoare) (de calitatea proastă) 

o de bază 

o indiferent (neutru) cu impact scăzut. 
  

 

3.6.  Noţiuni generale şi definiţii ale creativităţii 

 

  

 Primii autori care au fãcut menţiune, direct sau indirect, asupra creativitãţii au fost: 

1.1. Raymond Lulle, filosof şi alchimist din sec. XIII, care în lucrarea Grand Art cautã 

sã extragã semnificaţii noi din combinarea unor iei abstracte. 

1.2. Leibnitz, care în De Arte Combinatoria, dezvoltã problema aspectului combinatoriu 

al gândirii creatoare. 

1.3. Francis Bacon, descoperitorul metodei inductive, care are un evident caracter 

creator. 

1.4. A.Einstein, care afirmã cã imaginaţia este mai importantã decât cunoaşterea. 

  

 Termenul propriu-zis de creativitate a fost introdus de G.Allport în 1937. Intre 

definiţiile date: 

a. opereazã transformãri originale şi semnificative în organizarea 

conştientului (McKinnon); 

b.  reorganizeazã elementele câmpului de percepţie într-un mod original 

(G:Allport) 

c.  asociazã informaţii de o manierã imprevizibilã (Ghiselin) 

d.  este o combinare a ceva cunoscut pentru a produce idei sau soluţii noi 

(Laswell) 

e.  realizeazã produse noi şi de valoare pentru societate (Moles). 

 

 Dintre toate definiţiile, cele ce rãspund cel mai bune modului nostru de a privi 

lucrurile sunt urmãtoarele trei, care diferã mai degrabã prin gradul de detaliere decât prin 

esenţa lor: 

 Creativitatea = capacitatea de a identifica noi conexiuni între elemente (obiecte, 

evenimente, legi) aparent fãrã legãturã între ele. Creativitatea implicã întotdeauna aducerea 

unui element de noutate şi ea este punctul de plecare al inovãrii. 

 Creativitatea = un ansamblu complex de: idei, moduri de gândire, activitãţi, procese 

(instrumente, tehnici, moduri de abordare), rezultate (soluţii la probleme, sisteme de 

producţie, produse) şi în cadrul acestei definiţii, prin ramificare: 

  

 O idee creativã esteo idee caracterizatã prin câteva din urmãtoarele trãsãturi: 

A. unicã; 

B. diferitã; 

C. atipicã; 

D. fãcutã altfel decât de obicei; 

E. foarte potrivitã scopului; 

F. genialã. 
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 Creativitatea = producerea sau dezvãluirea unui fapt nou, lege, relaţie, dispozitiv 

sau produs, procedeu sau sistem, care are la bazã cunoştiinţe accesibile dar care nu 

decurge direct, simplu sau prin intermediul unui proces logic din informaţiile ce ne stau la 

îndemânã ci se bazeazã pe procese intuitive (Goldsmith, citat de A:D. Moore în Invenţie, 

descoperire, creativitate, Ed. Encicl. Rom., Buc., 1975).  

 Aceastã definiţie, consideratã de noi ca fiind cea bunã, este susţinutã de un mare 

inventator, Edwin Land, descoperitorul aparatului foto POLAROID, care spune despre 

creativitate : 

  

 “Descoperirile le fac acei inşi care au ştiut sã se elibereze de modul de gândire 

propriu oamenilor comuni, (care poate sunt mai inteligenţi, mai cultivaţi, mai disciplinaţi) 

dar care nu au reuşit sã stãpâneascã arta de a vedea vechile cunoştinţe cu ochi proaspeţi şi 

puri”. 

 Vom exemplifica noţiunea de creativitate cu un exemplu, luat din biografia unuia 

din cei mai creativi şi mai inventivi oameni cunoscuţi: Thomas EDISON.  

 Iatã cum stãteau lucrurile în 1870: 

 (1) Din antichitate se cunoştea faptul cã un corp încins puternic (în particular fierul 

sau bronzul bãgate în foc) se înroşesc iar dacã focul este mai puternic, devin aproape albe. 

(2) De cel puţin 50 de ani se cunoştea faptul cã la trecerea curentului electric printr-un 

material conductor se degaje cãldurã (efectul Joule - Lenz), care ar putea eventual încãlzi 

respectivul materiaL (3) Tot de cel puţin 100 de ani se cunoştea faptul cã o substanţã 

simplã, încãlzitã puternic şi plasatã în aer, se oxideazã, iar oxizii au cu totul alte proprietãţi 

decât substanţa simplã de la care s-a plecat. (Lavoisier). Edison a pus cap la cap cele trei 

idei, care nu aveau prea multã legãturã una cu alta, şi rezultatul a fost fantastic: în Ianuarie 

1871, primele becuri electrice iluminau o stradã din New York, becuri care, principial, sunt 

la fel cu cele de azi. 

  Alte opinii interesante despre creativitate: 

 Conform lui A.Maslow, existã o creativitate “de autoactualizare” care se manifestã 

în activitatea de zi cu zi a fiecãrui om. Ea se manifestã în mod spontan, fãrã efort şi se 

materializeazã în libertatea faţã de clişee şi stereotipuri. 

 Dupã Acad. M. Drãgãnescu, în conformitate cu modelul “inelului lumii materiale”, 

existã trei tipuri de procese creative: 

 - cele bazate pe euristica structuralã (combinarea într-un fel nou a unor structuri deja 

cunoscute). 

 - cele bazate pe euristica fenomenologicã (descoperirea unor sensuri noi). Este de tip 

mai degrabã intuitiv. 

 - prin îmbinarea conştientã a euristicilor structurale şi fenomenologice, aceasta fiind 

singura care conduce la creaţie în adevãratul sens al cuvântului. Cu alte cuvinte creaţia este 

un proces raţional. Creativitatea este un fenomen aproape permanent al minţii umane. 

Creaţia este un eveniment rar  . 

  

3.7.  Tipologia creativităţii 

 In cadrul creativitãţii se disting trei elemente distincte: 

- procesul, mecanismul psiho-intelectual ce duce la creaţie; 

-  produsul, rezultatul activitãţii de creaţie; 

-  subiectul, persoana care creazã. 

 Creativitatea, ca proces, este în esenţã, o combinaţie de elemente cunoscute în 

cadrul unui nou aranjament sau a unei noi structuri, imprevizibile şi originale. Elementele 

cunoscute pot fi: semne, cuvinte, idei, obiecte materiale, proprietãţi sau atribute ale 

acestora, procese, imagini vizuale sau sonore, reprezentãri. 
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 Creativitatea ca produs este o noutate cu valoare pentru societate. Ambele atribute 

sunt inseparabile, trebuie sã fie o noutate şi pentru a fi luatã în consideraţie, trebuie sã aibã 

valoare. Conform acestei definiţii, în domeniul creativitãţii intrã descoperirile ştiinţifice şi 

invenţiile, alãturi de teorii ştiinţifice, metode de calcul sau de investigare, programe de 

calculator, raţionalizãri ale unor procese. 

 Creativitatea ca subiect reprezintã un ansamblu de factori, aptitudini, 

comportamente, care determinã un anumit potenţial creativ. Despre acest subiect vom trata 

mai pe larg în capitolul 2.2., « Omul creativ » De regulã, (dupã M.Berinde în Inventicã şi 

economie, 2-3, 1998, "Inventica şi fenomenul creativitãţii", pag. 3) se face apel la 

creativitate pentru rezolvarea problemelor rãu sau vag definite, deoarece pentru problemele 

complet definite existã procese algoritmice cunoscute de rezolvare. 

 Creativitatea implicã trei paşi : 

P1. - Selectarea informaţiei (sã vezi copacii din pãdure) 

P2. - Realizarea de conexiuni noi (sã potriveşti piesele unui puzzle, sau, mai bine, sã obţii o 

asemenea imagine pornind de la puzzle-uri diferite) 

P3 - Analiza (sã vezi dacã este şi eventual sã faci ideea acceptabilã de cãtre piaţã) 

 Dacã definim creativitatea ca fiind o idee strãlucitã, atunci, conform diagramei de 

mai sus, activitatea inovantã reprezintã aducerea ei pe piaţã, transformarea ei în ceva 

profitabil. 

 Unele firme, reputate prin procupãrile lor pentru inovarea continuã, au propus alte 

definiţii, ceva mai pragmatice. Dupã firma 3M, inovarea este aplicarea practicã a unei idei 

creative, care se materializeazã în sporirea cifrei de afaceri sau reducerea costurilor. 

 Pentru a mãsura procesul de creativitate şi şansele de transpunere industrialã ale unei 

idei, o soluţie ar fi sã se rãspundã la urmãtoarele 5 + 5 întrebãri (punând câte un punct 

pentru fiecare rãspuns afirmativ). 

 
  

 Conform specialiştilor de la 3M, se poate vorbi de douã tipuri de inovare : 

 - inovare adaptivã, când personalul firmei gãseşte o modalitate mai bunã de a-şi 

îndeplini sarcinile sau o sioluţie la una din problemele firmei 
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 - inovare creativã, când se gãseşte ceva cu totul nou,la care nu s-a gândit nimeni 

pânã acum şi care conduce la un avantaj competitiv decisiv. 

 Al treilea element al procesului global de inovare îl reprezintã spiritul antreprenorial. 

 Spiritulul antreprenorial = abilitatea de a avea succes pe piaţã cu noua creaţie. 

Uneori, spritul antreprenorial se defineşte ca fiind: 

 Capacitatea de convergenţã tehnicã = uşurinţa de a introduce un nou produs în 

procesul industrial şi a-l impune pe piaţã. 

 Dupã pãrearea noastrã însã, capacitatea de convergenţã tehnicã este doar o 

componentã a spiritului antreprenorial 

 Noţiunea de Spirit antreprenorial a fost introdusã de un alt mare economist al zilelor 

noastre, Petrer Drucker. Pentru el, este esenţialã ideea cã ori ce activitate meritã luatã în 

seamã dacã se materializeazã într-o valoare adãugatã, dacã aduce bani. 

 Peter F.(erdinand) Drucker este nãscut la Viena în 1909. Dupã un doctorat la 

Frankfurt, pleacã în 1933 în Anglia, ca urmare a insrtaurãrii fascismului în Germania. 

Lucreazã ca ziarist şi consultant economic iar din 1950 este profesor de management la 

New York University. Lucrãrile sale vizeazã impactul noilor tehnologii asupra dezvoltãrii 

economice (Technology, Management and Society, 1970) şi practica managerialã a firmelor 

în condiţiile noii revoluţii industriale (Managing in Turbulent Times, 1980, The Changing 

World of Executive, 1982, Inovarea şi spiritul antreprenorial, Ed.Encicl. Buc., 1993, 

traducere dupã Innovation and Entrepreneurship, 1986). 

 A transpune o inovaţie într-o activitate industrialã aducãtoare de venit este o operaţie 

extrem de complexã şi care presupune mulţi paşi şi mult talent din partea celui care o 

organizeazã. 

  

 Un exemplu ar putea fi cel al universitãţilor particulare înfiinţate în România 

dupã1990. Ideea a rãspuns evident unei cerinţe sociale şi ca urmare a avut succes. Dacã 

privim acum lucrurile vom constata însã cã diferiţii actori au obţinut pe seama ei succese cu 

totul diferite, de la universitãţile care îşi completeazã locurile încã din varã pânã la cele care 

nu au fost acreditate de CNAA. 

 A avea spirit managerial este un dar înãscut sau, eventual, o abilitate dobânditã prin 

educaţie şi formare. 

 A. D. Moore, profesor american, descrie astfel diferenţa între un om obişnuit şi unul 

cu spirit antreprenorial : 

“Sã presupunem cã îi dãm unei persoane oarecare o bucatã dintr-un plastic nou. El va vedea 

cã este coloratã (inevitabil). O va cântãri în mânã, sesizând cã este uşoarã (aproape 

inevitabil). O strânge în mânã şi vede cã este uşor deformabilã (ar fi putut sã nu o facã, aşa 

cã cinste lui).. Apoi v-o dã înapoi. Sã dãm aceeaşi bucatã de plastic unui om cu spirit 

antreprenorial. Acesta va face tot ce a fãcut şi celãlalt, dar şi ceva în plus. Ii dã drumul din 

mânã sã vadã dacã se sparge. Taie o bucatã, sã vadã cât de moale este. O încãlzeşte şi vede 

ce modificãri apar. Apoi ne pune tot felul de întrebãri: cum se numeşte ? cum se fabricã ? 

cine o fabricã şi ce capacitate de producţie instalatã existã ? cît costã ? ştie cineva cum se 

comportã la frig şi la soare ? la ce se foloseşte în prezent ?...iar în final "aşi putea pãstra 

aceastã mostrã?". 

 Lipsa de spirit antreprenorial poate duce adesea la pierderea unei bune oportunitãţi 

de afaceri iar folclorul economic este plin de asemenea istorioare. Iatã, foarte pe scurt, 

câteva dintre ele: 

 1925, Redactorul şef de la Daily Express, Londra, cãtre serviciul de pazã: "Mergeţi 

repede jos, acolo este un nebun care pretinde cã are un aparat care poate transmite imagini 

fãrã fir. Fiţi atenţi, s-ar putea sã fie înarmat cu un brici !" Nebunul era John Baird, 

inventatorul televiziunii. 1927, Harry Warner (Warner Bros Films, SUA) :"Dar. pentru 
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Dumnezeu, cine credeţi cã ar avea chef sã îi audã pe actorii de film vorbind ?" 1943, 

Thomas Watson, preşedinte IBM: "Cred cã existã o piaţã mondialã pentru circa 5 

ordinatoare" 1977, Ken Olson, preşedinte DEC (Digital Equipement Comp. SUA) "Nu 

existã nici un motiv pentru ca un om sã doreascã sã aibã un ordinator la domiciliu" 

 Existã şi exemple contrarii, în care flerul unui antreprenor l-a determinat sã lanseze 

o afacere, pe care studiile de marketing “ortodoxe” nu o prezentau sub auspicii prea bune. 

Probabil unul din cele mai bune exemple în acest sens este cel al xeroxului.  

 Pentru primul model Xerox, "914", s-a prevãzut cã se va vinde în circa 3000 

exemplare. S-au vândut de fapt 200.000. Un an mai târziu, se fabricau 50 milioane/lunã. In 

1986 se estimeazã cã s-au scos 200 miliarde fotocopii xerox. 

 Este de subliniat distincţia ce trebuie facutã între inovaţie şi invenţie: 

 Invenţia este legatã de un progres al cunoştiinţelor, care se concretizeazã în 

elemente de tehnicã sau tehnologie. Condiţia de succes constã în buna funcţionare. 

 Inovaiţa vizeazã introducerea invenţiei în practica socialã. Este vorba aici nu numai 

de o reuşitã tehnologicã ci şi economicã, industrialã, comercialã, socialã şi culturalã. 

Procesul este mai lung, are un caracter interactiv şi iterativ, care implicã mult mai mulţi 

actori având cunoştiinţe complementare şi cel mai adesea suferã multe adaptãri înainte de a 

deveni un succes. 

 Exemplu : Laserul a fost inventat în 1958 (Townes şi Savlov). In 1960, invenţia era 

reprodusã în numeroase laboratoare. Dar abea la începutul anilor ‟90 ea a pãtruns realmente 

în economie, prin utilaje de tãiere, microgãurire, imprimante, citire CD-uri, chirurgie, 

chimie analiticã, ghidaj şi aliniere, telecomunicaţii, restaurare monumente istorice. 
 

3.8. Dezvoltarea produselor noi şi creativitatea 

Procesul de creativitate . Etapele procesului de creativitate 
  

 Creativitatea sta de cele mai multe ori la baza prelungirii duratei de viaţa a unui 

produs, revigorarii vânzarilor si sporirii profitabilitaţii, reinventarii lui si adaptarii sale la 

nevoile consumatorilor, iar ideile cu totul noi, revoluţionare sunt cele care conduc la 

produse noi menite sa le înlocuiasca în consum pe cele curente. Fie ca prelungeste sau 

scurteaza dramatic durata de viaţa a unui produs, creativitatea devine tot mai mult o 

constanta a vieţii economice, asociata cel mai adesea cu activita ţile de cercetare stiinţifica, 

dezvoltare tehnologica si inovare, ea constituind din ce în ce mai mult un element de 

competitivitate. 

 Studiile (Kotler si Trias de Bes, 2004, p.42-53) au demonstrat ca noile produse 

rezista pe piaţa mai puţin timp datorita unor factori cum sunt: 

 - usurinţa cu care producatorii pot lansa produse noi prin introducerea de noi 

ingrediente, sortimente, designuri sau ambalaje cu schimbari minime în procesul de 

producţie; 

 - dorinţa cumparatorilor de a testa noile produse la care se face reclama si 

abandonarea rapida a acestora daca nu sunt satisfacuţi; 

 - cucerirea clienţilor de catre noile marci îi determina pe concurenţii afectaţi sa 

încerce la rândul lor recucerirea acestora prin lansarea de noi marci; 

 - alocarea spaţiului în supermaketuri cu precadere pentru produsele noi intensifica 

lupta pentru ocuparea rafturilor. 
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 Procesul de dezvoltare a unui produs nou poate fi considerat ca fiind compus din trei 

mari faze (funcţie de costurile, durata şi riscurile implicate de acestea): 

-  faza de generare a ideilor si de conturare a conceptului de produs nou,  

-  faza de dezvoltare a produsului nou  

- faza de producţie si comercializare.  

 Trecerea dintr-o faza în alta constituie o decizie importanta si trebuie sa se bazeze pe 

un set prestabilit de criterii clare si precise, care sa fie în concordanţa cu politica de inovare 

si strategia globala a întreprinderii  

 

 
 

 

A. Faza iniţiala de generare a ideilor si de apariţie a conceptului de produs nou este, în 

mod evident, cea care implica creativitatea ca parte indispensabila a procesului, dar si fazele 

urmatoare de dezvoltare si comercializare necesita manifestarea creativitaţii în rezolvarea 

problemelor care ţin de proiectarea, producerea, distribuţia si promovarea produsului. 

 Prima faza cuprinde mai multe etape, dintre care unele pot avea loc succesiv, cu 

posibile reiterari, iar altele simultan, în funcţie de modul de organizare la nivelul 

întreprinderii, de politica de inovare adoptata la nivelul acesteia, de complexitatea 

problemei ce trebuie soluţionata. 

 1. Prima etapa de generare de idei pentru noi produse este menita sa produca o 

cantitate mare de idei care, ulterior trecute prin diverse filtre, sa fie supuse unui proces de 

selecţie a celor mai valoroase si fezabile dintre ele, pentru a fi rafinate si dezvoltate în 

urmatoarele etape. 

 Sursele de idei noi sunt numeroase, atât interne, cum sunt: compartimentele 

specializate de cercetare-dezvoltare, cele de proiectare, marketing, producţie, vânzari, 

service clienţi, dar si de la conducerea superioara, sugestii ale angajaţilor, personalului de 

vânzare, cât si externe întreprinderii: concurenţa, clienţii, specialisti, consultanţi în diverse 

domenii, furnizori, parteneri de afaceri etc. 

 Cautarea noilor idei trebuie sa fie direcţionata, iar generarea acestora sa se faca în 

mod sistematic si nu întâmplator, un flux permanent de idei fiind necesar pentru a putea 

avea o baza suficient de mare de selecţie. În acest sens, foarte importanta este strategia 

generala a întreprinderii, precum si strategia în privinţa produselor noi, obiectivele fixate în 

acest domeniu trebuie sa fie în concordanţa custrategiile care vizeaza modul de utilizare a 

resurselor materiale, umane, financiare si informaţionale de care dispune întreprinderea. 

 Activitatea de cercetare-dezvoltare constituie cadrul cel mai propice de manifestare 

a creativitaţii la nivelul întreprinderii si o sursa permanenta de idei noi, având la rândul ei 

numeroase alte surse de inspiraţie interne si externe. Oportunita ţile oferite de piaţa sunt 

numeroase si variate, studiul acesteia constituind o sursa importanta de idei pentru produse 
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noi, dar si pentru alte inovari aduse în ceea ce priveste distribuţia, comercializarea, 

promovarea produselor aflate deja în nomenclatorul de fabricaţie al întreprinderii.  

 Evaluarea preliminara a pieţei pentru a se constata tendinţele înregistrate, atât pe 

plan tehnic cât si comercial, constituie un punct de plecare foarte bun pentru sesizarea 

oportunitaţilor aparute si generarea de idei noi. Studierea produselor realizate de firmele  

concurente este absolut necesara, la fel ca si efectuarea de comparaţii cu produsele proprii, 

în deosebi în privinţa unor performanţe relevante pentru clienţi (benchmarking-ul fiind 

deosebit de util în acest demers), oferind numeroase idei noi, menite sa îmbunataţeasca 

produsele proprii pentru a le spori atractivitatea sau chiar sa conduca la introducerea de 

produse noi în propriul nomenclator de fabrica ţie. 

 Marketingul lateral, din ce în ce mai folosit, atât de firmele mari cât si de cele mici 

si mijlocii, ofera o alternativa la marketingul clasic vertical si s-a dezvoltat bazându-se pe 

lucrarile lui Edward de Bono în domeniul gândirii creative si în special al gândirii laterale, 

solicita manifestarea creativitaţii pentru gasirea de noi aplicaţii sau pieţe pentru produsele 

existente. 

 Aceasta noua abordare de marketing propune, în locul divizarii repetate a pieţei în 

segmente din ce în ce mai mici si dezvoltarea de produse adaptate nevoilor acestor grupuri 

omogene foarte mici, sa se realizeze noi conexiuni în efortul de a identifica pieţe si aplicaţii 

alternative. 

 Astfel, procesul de marketing lateral se desfasoara în trei etape care presupun: 

a) alegerea obiectului metodei, care poate fi: nivelul de definiţie al pieţei, al produsului sau 

mixului de marketing; 

 b) producerea unei deplasari laterale în vederea crearii unei distanţe la nivelul proceselor de 

gândire (prin intermediul a sase strategii propuse de Bono: substituţiei, inversiunii, 

combinarii, exagerarii, eliminarii, rearanjarii); 

c) generarea de idei noi pentru a acoperi aceasta distanţa. 

 Eforturile colective si individuale de generare a ideilor trebuie sa fie sistematice si 

nu întâmplatoare, ele putând fi amplificate prin utilizarea a numeroase tehnici de stimulare a 

creativitaţii (începând de la clasicul Brainstorming, în diferitele sale forme, inclusiv varianta 

electronica, Sinectica, Matricea descoperirilor, TRIZ etc.), de cele mai multe ori fiind 

necesara o colaborare între specialisti din mai multe departamente si chiar constituirea unor 

forme organizaţionale permanente, cu sarcini specifice în acest domeniu (colective mixte de 

concepţie, comitete pentru produse noi etc.). 

 În cazul produselor comanda speciala, a unor bunuri de utilizare productiva, cum 

este cazul masinilor, instalaţiilor sau utilajelor complexe, asa numite “la tema”, deosebit de 

importanta este colaborarea cu clientul pe toata durata de concepere, proiectare, producţie si 

chiar utilizare a acestora. Generarea ideilor, selectarea, rafinarea si dezvoltarea lor se poate 

realize cu participarea clientului final sau a reprezentantului acestuia, sugestiile, cerinţele si 

dorinţele acestuia putând astfel sa fie satisfacute mai deplin, într-un timp mult mai redus si 

cu costuri mai scazute. 

 2. Selectarea unui numar de idei, care urmeaza sa fie supuse unei evaluari mai 

minuţioase în vederea stabilirii perspectivelor tehnice si comerciale de dezvoltare, este un 

proces necesar si important menit sa canalizeze eforturile catre anumite direcţii stabilite prin 

strategia de inovare dela nivelul întreprinderii. Ideile care nu au fost selectate în aceasta 

etapa nu trebuiesc abandonate definitiv, ele putând fi pastrate, deoarece se constituie într-o 

resursa valoroasa, ce poate fi fructificata în alte circumstanţe. 

 3. Transformarea ideilor în concepte de produse noi este esenţiala pentru a putea 

testa viabilitatea acestora. Drumul de la ideea noua la un concept de produs nou este destul 

de dificil si presupune alaturi de numeroase cunostinţe, abilitaţi si o înalta creativitate a 

personalului implicat. 
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 Pentru început se poate lucra cu mai multe variante de produs si nu cu un concept 

unic, datorita faptului ca specificaţiile produsului nu au fost stabilite cu exactitate, ele fiind 

înca în faza de testare. Testarea conceptului de produs se poate face prin intermediul 

grupului de discuţii format dintr-un numar mic de potenţiali consumatori carora li se 

prezinta concepte alternative, uneori însoţite de un model sau o macheta în cadrul discuţiilor 

purtate cu acestia; se urmareste gradul de acceptabilitate, beneficiile,reacţiile clienţilor, 

percepţia lor, avantajele sesizate de acestia faţa de produsele existente etc. 

 Testarea conceptului unui produs are rezultate mai credibile în masura în care 

respectivul concept poate fi facut real pentru consumatori si seamana mai mult cu produsul 

sau serviciul respectiv. 

 Creativitatea este cea solicitata în aceasta etapa si pentru a gasi metode noi, rapide si 

eficiente de testare a conceptului de produs, care sa asigure, într-un timp cât mai redus si cu 

costuri scazute, prototipuri ce sunt prezentate consumatorilor pentru a le înregistra reacţiile 

si comentariile. 

 În acest sens, putem exemplifica tiparirea tridimensionala sau stereolitografia pentru 

a crea modele tridimensionale din plastic ale unor produse fizice cu ajutorul design-ului 

tridimensional pe calculator si a tehnicilor laser, dar si utilizarea “realitaţii virtuale” care 

permite, prin intermediul calculatorului, simularea produsului si a interacţiunilor umane cu 

acesta. 

 Evaluarea de marketing preliminara, privind succesul noului concept de produs, 

priveste în special considerentele legate de volumul previzibil al pieţei, segmentul ţinta, 

precum si poziţionarea produsului (care implica si stabilirea unor linii directoare cu privire 

la caracteristicile produsului, calitate, gama orientativa de preţuri, ţintele de performanţa 

faţa de concurenţa). Aceste caracteristici ale produsului servesc drept prima specificaţie a 

produsului, fiind un îndrumar pentru activitatea ulterioara de dezvoltare a produsului. În 

vederea selectarii conceptelor de produse noi, viabile din punct de vedere economic si 

tehnic, se elaboreaza o serie de estimari, atât la nivelul compartimentelor tehnice cât si a 

celor financiare si de marketing, în cadrul urmatoarei etape de analiza. 

 4. Analiza comerciala a ideilor de produs se realizeaza prin intermediul rapoartelor 

financiare care conţin estimari ale vânzarilor, necesarul de investiţii, costurile si cheltuielile 

funcţionale, profitul planificat, dar si perioada de recuperare a investiţiilor, durata de viaţa a 

produsului, costurile directe si indirecte, calculaţia de preţ si pragul de rentabilitate. 

 5. Analiza tehnica preliminara trebuie sa stabileasca daca produsul este fezabil din 

punct de vedere tehnic, nivelul de corespondenţă corespondenţa cu potenţialul tehnologic al 

firmei si posibilitaţile de evoluţie al acesteia, de dezvoltare, integrare, adoptare de noi 

tehnologii etc. 

 În urma acestor analize complexe se stabileste daca poate începe faza urmatoare de 

dezvoltare a produsului sau conceptul mai trebuie sa astepte pentru a fi îndeplinite toate 

condiţiile tehnice si economice necesare succesului de piaţa. 

 Este evident ca etapa de generare a ideilor noi nu trebuie sa fie aleatorie, ci sa se 

desfasoare în mod continuu si sistematic pentru a putea oferi un flux permanent de idei 

celorlalte etape, iar selecţia celor mai bune idei ce vor fi dezvoltate ulterior este esenţiala, 

procesul decizional necesitând o fundamentare riguroasa, evaluarea si clasificarea 

proiectelor ce urmeaza a fi dezvoltate trebuind sa fie facuta conform unor proceduri si 

criterii prestabilite. Selecţia proiectelor este un moment important, deciziile trebuiesc 

pregatite corespunzator, eventual prin reiterarea unor etape, culegerea de informaţii si 

realizarea de analize tehnice, si comerciale suplimentare, având în vedere ca proiectele alese 

urmeaza sa treaca într-o noua etapa, în care atât cheltuielile, cât si riscurile implicate sunt 

mai mari, iar alegerile neinspirate pot produce efecte negative, importante la nivelul 

performanţelor întreprinderii. 
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 B. Dezvoltarea produsului presupune transformarea conceptului în produs fizic de 

catre compartimentul de cercetaredezvoltare în colaborare cu cele de proiectare, producţie, 

marketing, aprovizionare. Durata acestei etape difera de la o ramura la alta, în funcţie de 

numeroase elemente legate de complexitatea stiinţifica si tehnica a produsului, de existenţa 

tehnologiilor aferente realizarii produsului sau necesitatea inovarii în acest domeniu, de 

resursele umane, materiale si financiare necesare si disponibile, de prevederile legislative în 

domeniu, care vizeaza apecte care ţin de siguranţa în exploatare, efecte asupra 

consumatorilor si mediului înconjurator etc. 

 Pentru unele produse noi, rezultate din cercetari stiinţifice, cum este industria 

medicamentelor, etapele de dezvoltare sunt îndelungate si pot cuprinde cercetare de baza si 

aplicata, etape de laborator si clinice, iar în industriile de înalta tehnicitate dezvoltarea 

acestor produse este complexa, costisitoare si riscanta, fapt ce necesita adoptarea unor 

forme specifice de organizare menite sa asigure planificarea, coordonarea si controlul 

eforturilor si resurselor alocate acestei etape. 

 1. Proiectarea noului produs are drept scop determinarea caracteristicilor tehnico- 

constructive si calitative, a aspectului exterior al acestuia, presupunând elaborarea temei de 

proiectare si a studiului tehnico-economic, întocmirea proiectului tehnic precum si a 

desenelor de execuţie. 

 Complexitatea si natura acestei activitaţi presupune folosirea, alaturi de numeroase 

metode si tehnici specifice, de asistenţa calculatorului, a creativitaţii inginerilor, 

tehnicienilor, proiectanţilor, a tuturor persoanelor implicate în rezolvarea problemelor 

tehnice si tehnologice legate de stabilirea specificaţiilor, tehnologiilor, schiţelor, desenelor 

de execuţie si montaj, a prototipului si produselor de serie 

 2. Designul este considerat drept o parte esenţiala a procesului de inovare, el 

constituind o combinaţie creativa dintre elementele artistice, tehnice si stiinţifice. 

 Implicând vizualizarea creativa a conceptelor, planurilor si ideilor, designul ia3. 

Ambalajul produsului, alaturi de design, întregeste imaginea acestuia având de îndeplinit un 

rol complex. De aceea stabilirea modului de ambalare, condiţionare si etichetare a 

produsului este o activitate importanta având în vedere ca ambalajul, pe lânga rolul clasic de 

protejare a acestuia îndeplineste si o funcţie promoţionala evidenta. Creativitatea este pusa 

la încercare pentru a gasi cele mai adecvate ambalaje care sa trezeasca interesului 

consumatorului, sa-i furnizeze o serie întreaga de informaţii utile în procesul decizional al 

acestuia, si nu în ultima instanţa sa fie funcţionale, usor de manipulat de depozitat, 

reciclabile si nepoluante. 

 Ambalajele noi si designul original (rod al creativitaţii în ceea ce priveste elementele 

specifice care privesc marimea, forma, materialele, culoarea, textul si marcarea) ofera 

întreprinderii avantaje asupra concurenţilor sai, produsele fiind bine memorate si amintite, 

asociate usor cu o anumita marca sau producator.  

  4. Numele produsului este un element important, alegerea lui din mai multe variante 

 propuse se realizeaza cu ajutorul unor teste facute pe un grup de potenţiali cumparatori, 

pentru a fi siguri ca este potrivit cu imaginea dorita, original, usor de memorat si reamintit. 

 Designul, ambalajul, numele produsului sunt elemente care trebuie stabilite prin 

efectuarea unui numar de teste preliminare, în fazele incipiente ale dezvoltarii conceptului 

de produs, pentru a reduce riscurile si cheltuielile ulterioare. 

 Ambalarea produselor presupune totodata si desfasurarea unor activitaţi de 

concepere si proiectare a recipientului sau învelitorii unui produs, a etichetelor de 

identificare a produsului, care ajuta la comercializarea produsului în condiţii 

corespunzatoare. 
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 C. Producţia pe scara larga a noului produs trebuie pregatita din timp, alaturi de 

rezolvarea problemelor de ordin tehnic, tehnologic, organizatoric fiind necesara si 

pregatirea personalului implicat în aceasta activitate. Dupa introducerea în fabricaţie a unui 

produs nou, pe masura ce experienţa creste, timpul de fabricaţie se reduce si costul de 

producţie se diminueaza. 

 Aceasta scadere a costului de producţie unitar este influenţata nu numai de 

fenomenul de învaţare, ci si de gradul de dotare tehnica, specializarea producţiei si a 

muncii, efectului fenomenului de scara etc. Perioada de învaţare este necesara pentru 

rentabilizarea noilor tehnologii, capitalul uman afectând, prin competenţele dobândite, 

efectele învaţarii. Resursele umane au un impact important asupra performanţelor 

întreprinderii, ele încorporând cunostinţe tacite si specifice, competenţe si abilitaţi a caror 

valorificare se realizeaza printr-un management adecvat si un cadru organizaţional care sa 

stimuleze corespunzator angajaţii. 
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CAPITOLUL IV 

MODELE ŞI METODE AFERENTE PROCESULUI DE PROIECTARE 
 

4.1. Modele ale procesului de proiectare 

 
 Proiectarea in esenţa ei este scopul principal al unui inginer. Inainte ca un produs să 

fie executat acesta trebuie imaginat, după care trebuie proiectat. 

 Procesul de proiectare poate fi considerat un proces filozofic care se bazează pe 

câteva moduri de abordare. Acestea sunt:  

1. User-centered design (UCD) – proiectare centrată spre utilizator; 

2.  KISS principle (Keep It Simple Stupid); 

3. There is more than one way to do it-TMTOWTDI; 

4. “Double diamond” design process- Modelul “Dublu diamant” al proiectarii 

  

 4.1.1. User-centered design (UCD) – proiectare centrată spre utilizator 

 UCD încearcă să optimizeze interfaţa utilizator (produsul). Aceasta se referă la: 

adaptarea produsului la cerinţele utilizatorului (la ceea ce oamenii pot, doresc, sau au 

nevoie pentru a munci- a folosi produsul), în loc de obligativitatea schimbării modului de 

lucru al utilizatorului, pentru a putea adapta la folosirea noului produs sau sistem. 

 Aceast model ţine cont de: 

- Necesităţile 

- Dorinţele 

- Restricţiile la nivelul utilizatorului. 

 UCD este caracterizat ca un model cu nivele multiple (multi-stage), la care 

proiectanţii analizează şi prevăd cum utilizatorul este capabil să utilizaze produsul, dar şi 

testează valabilitatea presupunerilor referitoare la comportamentul utilizatorilor în cazul 

testărilor în condiţii reale. 

  

 Scopul modelului 

 UCD se bazează pe un set de intrebări referitoare la utilizatori, sarcinile şi ţintele 

acestora, după care utilizează răspunsurile pentru a lua decizii referitoare la dezvoltare şi 

proiectarea produsului. 

 UCD caută sa răspundă la urmatoarele intrebări: 

- Cine sunt utilizatorii produsului? 

- Care sunt sarcinile şi ţintele utilizatorului? 

- Care sunt nivelele de experienţă ale utilizatorului referitor la produs sau 

produse similare? 

- Ce funcţii ale produsului sunt necesare utilizatorului? (De ce funcţii ale produsului are 

nevoie utilizatorul) 

- Ce fel de informaţii are nevoie utilizatorul şi in tip de format? 

- Cum cred utilizatorii că va funcţiona produsul? 

  

 Tipuri de Modele UCD 

A. Cooperative design- Proiectarea în cooperare 

B. Participatory design (PD)- Proiectarea participativă 

C. Contextual design (Costumer centered design) 

 

 

 A. Cooperative design- Proiectarea în cooperare 
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 Metoda aşează proiectanţii şi utilizatorii pe picior de egalitate. Metoda, având 

originea în modul de lucru cu sindicatele din Ţările Scandinave, se bazează pe conceptul 

“Sociotechnical design” (proiectare socio-tehnică), dezvoltat de Tavistock Institute of 

London In anii 1970. 

 Conceptul s-a dezvoltat ca urmare a apariţiei unei confuzii între impactul 

tehnologiei în eficienţa economică şi productivitate. 

 Exemplu: introducerea unei tehnologii noi a creat probleme la implementare datorită 

rezistenţei opuse de forţa de muncă, fapt care a condus la incapacitatea de a obţine 

beneficiile proiectate. 

 Metoda operează cu două subsisteme: 

- subsistemul tehnic; 

- subsistemul social; care împreună formează o organizaţie. 

 Subsistemul tehnic cuprinde dispozitivele, sculele, si tehnicile necesare pentru a 

transforma elemente de intrare in elemente de iesire, de exemplu materie primă in produs 

finit. Acest lucru se realizează in asa fel incat să crească performanţele economice ale 

sistemului (organizaţiei, intreprinderii) 

 Subsistemul social cuprinde angajaţii de pe toate nivelele, aptitudinile, priceperea, 

calificarea, atitudinea, valoarea si necesităţile pe care le aduc in mediul de lucru. In acelasi 

timp subsistemul cuprinde medul de recompensă, si structura autorităţii care există si 

guvernează organizaţia. 

 

 B. Participatory design (PD)- Proiectarea participativă 

 Conceptul a fost dezvoltat în Statele Unite ca o metodă derivată din Cooperative 

Design, bazandu-se pe participarea utilizatorilor la procesul de proiectare, astfel încât să 

existe siguranţa că produsul proiectat este utilizabil şi răspunde la necesităţile utilizatorului. 

 Metoda se utilizează pentru a crea un mediu sau produs care să fie mult mai receptiv 

şi potrivit utilizatorului (să răspundă la cerinţele culturale, emoţionale, spirituale si practice 

ale utilizatorului). 

 Caracteristicile proiectării participative sunt următoarele: 

 - Permit participarea egală a specialistilor si proiectanţilor cat si a nespecialistilor; 

 - Crează oportunităţi pentru dezvoltatori să se intalnească, să colaboreze si să 

inţeleagă pe utilizatori; 

 - Utilizeaza tehnici care pot fi usor invăţate şi aplicate in activităţile viitoare; 

 
 

Figura nr.4.1. Procesul de proiectare participativă 
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 In figură este reprezentat schematic procesul de proiectare participativă. Se observă 

relaţiile care se stabilesc intre toţi membri participanţi la procesul de proiectare.Metoda este 

extrem de Productivă 

 

 C. Contextual design(Costumer centered design) 

 Proiectare centrată pe client- Metoda a fost dezvoltată de Hugh Beyer si Karen 

Holtzblatt şi este derivată din Proiectarea participativă şi se bazează pe adunarea şi analiza 

de informaţii relevante referitoare la  cumpărător (locul unde trăieste, unde şi cum foloseste 

produsul şi alte informaţii de ordin etnografic).  

  

 Toate aceste informaţii duc la modele care stau la baza noilor produse. Etapele de 

proiectare pe baza metodei sunt următoarele: 

1. Collecting data (Contextual inquiry)- Colectarea de date 

(Interogare contextuală) 

2. Work Modelling- Modelarea activitaţii. 

3. Consolidation- Consolidarea 

4. Work redesign- Etapa de reproiectare 

5. The user Environment design- Proiectarea mediului de lucru al 

utilizatorului (Manualul de utilizare) 

6. Prototyping and implementation- Prototipare şi implementare 

  

 Contextual design (Proiectarea centrată pe client) este utilizată pentru proiectarea 

calculatoarelor şi a sistemelor informatice (hardware si software), a bibliotecilor virtuale si 

a tehnologiilor de invăţare. Cele trei modele prezentate au la bază standardul “ Procesul de 

proiectare centrată pe utilizator pentru sistemele interactive”- ISO 13407-99. 

 

4.1.2. KISS principle (Keep It Simple Stupid) 

 

 Principiul KISS are la bază idea că “simplitatea proiectului trebuie să fie un scop, 

astfel încât să se evite elementele complexe nenecesare. “ 

 Metoda se foloseste într-o gamă largă de aplicaţii: dezvoltare software, fotografie, 

inginerie, planificare strategică. 

  

 Există cateva maxime care stau la baza acestui principiu: 

o Albert Einstein- Everything should be made as simple as possible but not simpler; 

o Antoine de Saint Exupery- It seems that perfection is reachd not when there is 

nothing to add, but when there is nothing to take away; 

o  Colin Chapman- Simplify and add lightness; 

 

 Exemple de nerespectare al acestui principiu: 

 “Instrucţiunile de utilizare sunt atat de complicate şi încâlcite încat utilizatorul se 

pierde in hăţisul acestora şi nu îńţelege nimic.” Sau  

“Lansarea unor funcţii ale unui produs sau program este extrem de dificilă.” 
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4.1.3. There is more than one way to do it- TMTOWTDI şi “Double diamond” design 

process- Modelul “Dublu diamant” al proiectarii 

 

 Modelul  “There is more than one way to do it- TMTOWTDI “are la bază “filosofia 

prin care există întodeauna mai multe metode prin care se poate face acelasi lucru”.  

  

 “Double diamond” design process- Modelul “Dublu diamant” al proiectarii 

 Modelul a fost creat de Design Council in 2005, ca o metodă grafică simplă pentru 

descrierea procesului de proiectare.  

  

 Acesta cuprinde patru faze distincte: 

o Discover (Descoperă); Acesta se bazează pe o idee, rezultată prin identificarea unei 

necesităţi a utilizatorului. Aceasta include: 

- Cercetarea de piaţă; 

- Investigaţii privind utilizatorul; 

- Informaţii manageriale; 

- Echipa de cercetare- proiectare 

 

o Define (Defineşte); Etapa de definire se referă la: 

- Dezvoltarea proiectului; 

- Managementul proiectului. 

 

o Develop (Dezvoltă); Etapa se referă la dezvoltarea şi testarea produsului în cadrul 

companiei. 

 Etapele şi obiectivele etapei sunt: 

- Munca multi-disciplinară; 

- Managementul visual; 

- Metodele de dezvoltare; 

- Testarea. 

 

o Deliver (Livrează). Etapa cuprinde următoarele faze: 

- Testarea finală, aprobarea si lansarea; 

-ţintele, evaluarea si buclele de reacţie 

 

4.2. Metode utilizate în culegera informaţiilor pentru proiectarea 

produselor  
 Principalele metode de culegera informaţiilor necesare procesului proiectare sunt 

sintetizate în tabelul nr.4.1. Acestea sunt: 

- metoda Focus Group – grupului ţintă 

- metoda Usability testing (User testing)-Testarea utilizatorului 

- metoda Card sorting- Sortarea cărţior 

- metoda Participatoru design- Proiectarea participativă 

- metoda Questionnaires-Chestionarul. 

- metoda Interviews- Interviurile 

- metoda Assessment criteria- Criteriul evaluării 

 

 A.  Metoda Focus groups.  

 Un focus group reprezintă un grup de 6-8 participanţi care dezbat un şir de 

subiecte, conduşi de un moderator cu mare experienţă. Participanţii sunt de obicei 

reprezentativi pentru tipul aplicaţiei. 
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 Exemplu:In cazul proiectării unui dispozitiv tip robot de bucătărie grupul ţintă este 

format din utilizatori au roboţilor de bucătărie (gospodine, bucătari, etc). 

 Grupul ţintă produce informaţii despre domeniul de studiu sau produse similare. 

Datele obţinute de la acestia sunt date nestatistice. Acestea se folosesc ca date de intrare. 

 

 B. Metoda Usability testing (User testing)-Testarea utilizatorului.  

 Metoda se bazează pe masurarea capacităţii utilizatorului de a folosi nestingherit un 

produs de o anumită formă şi complexitate. Măsuratorile se realizează pe persoane cărora li 

se cere să utilizeze produsul în anumite condiţii, inregistrandu-se orice dificultate pe care 

utilizatorul o intampină. 

  Datele obţinute pot fi date statistice sau nestatistice. Acestea se folosesc ca date de 

intrare 

Tabel nr.4.1. Metode de proiectare 

 

 
 

 

 
C. Metoda Card sorting- Sortarea cărţior.  

 Card sorting este o metodă de sugerare (imaginare) a unei structuri sau de 

clasificare (de a impărţii pe categorii) a unor caracteristici .  

 Participanţii primesc un pachet amestecat de cărţi. Pe fiecare carte este înscrisă o 

posibilă caracteristică a produsului. Participanţilor li se cere să să sorteze aceste cărţi pe 

categorii. Datele rezultate în urma sortărilor individuale sunt apoi combinate şi analizate 

statistic. Acestea sunt utilizate de obicei ca date de intrare. 

 

D.  Participatoru design- Proiectarea participativă.  

 Proiectarea participativă foloseste utilizatorii produsului in următoarele moduri: 

foloseşte opiniile referitoare la rezultatul proiectării; implică utilizatorul în proiectare si 
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procesul de luare a deciziilor. Medoda se foloseste foarte rar. Datele obţinute sunt 

nestatistice si se folosec ca date de intrare. 

 

E.  Questionnaires-Chestionarul.  

 Chestionarul este un mijloc de a întreba utilizatorii despre un anumit proiect 

(produs), pe baza unui set de întrebări predefinite. 

 Datele obţinute permit analize statistice a rezultatelor care măresc credibilitatea 

referitoare la fundamentarea stiinţifică a cercetarii. Pentru ca rezultatele să nu fie alterate, in 

cazul chestionarului este indicat ca intrebările să nu influenţeze răspunsurile pozitiv sau 

negativ. 

În procesul elaborării chestionarului, pot fi utilizate mai multe tipuri de întrebări. Astfel, 

după forma întrebării şi a răspunsului solicitat distingem: 

1. Întrebări deschise. Acestea dau interlocutorului posibilitatea să-şi formuleze singur 

răspunsul, folosind propriile cuvinte, fără a-şi limita variantele de răspuns: 

Care sunt, după părerea dumneavoastră, avantajele poliţei de asigurare pe care o 

deţineţi? 

Avantajul principal asociat utilizării unei astfel de întrebări constă în faptul că subiectul 

intervievat nu este influenţat de către operatorul de interviu în ceea ce priveşte formularea 

răspunsului său, dar principalul dezavantaj ţine de dificultatea analizei răspunsurilor care 

pot fi uneori imprecise, ori foarte lungi sau prea scurte.  

 

2. Întrebări închise, cu răspuns unic. Persoana investigată efectuează o singură 

alegere dintr-un număr limitat de răspunsuri predeterminate de către cel care a elaborat 

chestionarul. De exemplu, se cere anchetatului: 

- Să bareze răspunsul care nu se potriveşte cu situaţia sa: 

Sunteţi căsătorit?    DA     NU 

- Să marcheze răspunsul care se potriveşte: 

Care este motivul care v-a determinat să alegeţi banca X? 

  □ Stabilitatea financiară a băncii 

□ Amabilitatea personalului 

  □ Notorietatea ridicată 

□ Sfaturile altor consumatori care au apelat la serviciile băncii X.  

 - Să încercuiască răspunsul ales: 

 Sunteţi mulţumit de serviciile băncii „X”?  

  Da     Nu     Nu cunosc banca respectivă.  

 

3. Întrebări mixte – reprezintă o combinaţie între întrebările închise şi cele deschise. 

Este posibil ca variantele de răspuns ale uni întrebări închise să nu fie satisfăcătoare pentru 

respondent, el având o altă opţiune şi atunci i se oferă o variantă distinctă pe care este rugat 

să o definească, ca şi în cazul unui răspuns la o întrebare deschisă: 

Care sunt motivele pentru care aţi încheiat contractul de asigurare de viaţă?  

□ Dorinţa de a mă proteja 

□ Dorinţa de a-mi proteja familia împotriva unor evenimente neprevăzute 

□ Dorinţa de a-mi asigura un trai mai bun după pensionare  

□ Facilităţi oferite prin contract 

□ Am fost convins de către un agent de asigurări că această formă de asigurare este 

foarte utilă 

□ Alte motive Care?...................................................................................... 

  4. Întrebări cu clasificare ierarhică. Anchetatul clasifică răspunsurile posibile în 

ordinea preferinţelor sale. De exemplu, se poate pune întrebarea: 
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Clasificaţi după ordinea importanţei descrescătoare de la 5 la 1 criteriile care vă 

influenţează decizia de a cumpăra o poliţă de asigurare auto de la o anumită companie de 

asigurare.   

□ Notorietatea societăţii de asigurare 

□ Nivelul primei de asigurare 

□ Recomandarea făcută de cunoştinţe/prieteni pentru compania respectivă 

□ Facilităţile de plată  oferite 

□ Campania promoţională efectuată.  

  5. Întrebări cu acordare de note. În acest caz, persoanele interogate dau o notă 

pentru elementele cu privire la care sunt consultate. De exemplu, se poate cere: 

Vă rugăm să acordaţi o notă între 1 şi 10 pentru fiecare element avut în vedere la 

încheierea unui contract de credit cu o bancă 

□ Stabilitatea financiară a băncii 

□ Nivelul dobânzii bancare practicate 

□ Facilităţile de plată oferite 

□ Amabilitatea personalului băncii 

□ Campaniile promoţionale efectuate de către bancă 

□ Mărimea băncii.  

6. Întrebări cu scale de atitudini. Observarea atitudinilor prezintă un interes deosebit 

deoarece permite prevederea comportamentului indivizilor faţă de anumiţi stimuli – 

produse, mărci, magazine, anunţuri publicitare etc. Este posibilă identificarea, măsurarea 

intensităţii sau a forţei atitudinii cu ajutorul scalelor. Există o serie de scale care sunt 

folosite în acest scop, dintre care cel mai des întâlnite sunt: diferenţiala semantică, scala lui 

Likert, modelul Fishbein-Rosenberg, metoda comparaţiilor perechi, metoda ordonării 

rangurilor, scala cu sumă constantă. 

 

În chestionar, întrebările trebuie să urmeze o ordine logică. Aceasta este mai mult sau 

mai puţin importantă în funcţie de metoda utilizată pentru colectarea răspunsurilor. Cu cât 

respondentul este mai aproape de situaţia în care completează singur chestionarul (ancheta 

prin corespondenţă), cu atât este mai necesară respectarea unei anumite succesiuni a 

întrebărilor.  

Responsabilul studiului de marketing trebuie să fie atent la câteva cerinţe. Primele 

întrebări trebuie să fie întrebări de acomodare, formulate în mod simplu şi care să facă 

referire la elemente bine cunoscute de către respondent.  

 Această serie de întrebări are ca scop esenţial să-l familiarizeze pe respondent cu 

chestionarul, să-l obişnuiască cu grafismul, cu sensul întrebărilor etc. Ele au o importanţă 

deosebită atunci când ancheta se derulează în întreprinderi. Este locul unde respondenţii 

sunt interogaţi între două întâlniri, convorbiri telefonice sau apeluri ale secretarei şi 

manifestă, în mod firesc, o anumită reţinere în a accepta începutul anchetei. În această 

situaţie, o bună întrebare de acomodare constă în a solicita intervievatului (manager, şef de 

departament) să descrie succint itinerarul său profesional sau istoricul instituţiei financiar 

bancare în care lucrează. Răspunsurile furnizate sunt de mică importanţă, dar ele stabilesc 

un climat de încredere şi de acceptare între operatorul de interviu şi cel anchetat. 

Întrebările incomode, stânjenitoare pentru anchetat (care fac referire la venituri, 

intimitate, opinii politice), trebuie să se regăsească la sfârşitul chestionarului, atunci când 

contactul între anchetator şi intervievat a fost bine stabilit.  

În mai multe locuri din chestionar trebuie să fie plasate întrebările filtru care permit 

separarea respondenţilor, urmând ca întrebările să fie adresate numai acelora pentru care 

sunt pertinente. 
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F. Interviews- Interviurile.  

 Interviul este folosit în procesul de proiectare pentru a afla un punct de vedere al 

utilizatorului, referitor la produs, detalii despre produs sau anumite specificaţii tehnice. 

 Interviurile implică experienţă şi indemanare a celui intervievat şi analistului. Datele 

obţinute prin interviu sunt preponderent nestatistice. 

 Categorii de interviu: 

- interviul direct (faţă în faţă) 

- interviul prin poştă 

- interviul prin telefon 

- interviul on-line(internet) 

 

 Interviul direct (faţă în faţă) –  – reprezintă o metodă cu ajutorul căreia se poate 

colecta un volum mare de informaţii, dar la un cost destul de ridicat. 

 Interviul prin poştă - persoanele care au fost selectate pentru a face parte  din 

eşantionul supus cercetării, primesc prin poştă un chestionar şi un plic timbrat pentru 

răspuns. Pe lângă chestionar, în plic se transmit, de regulă şi alte informaţii cu privire la 

scopul urmărit prin cercetarea de proiectare respectivă, garantându-se confidenţialitatea 

informaţiilor furnizate şi faptul că studiul efectuat va determina o mai bună satisfacere, în 

viitor, a necesităţilor destinatarului.  

 Interviul prin telefon furnizează o cantitate limitată de informaţii, dar  în mod rapid 

şi relativ ieftin. Este o metodă de cercetare care poate fi utilizată cu succes în cercetările de 

proiectare, doar în cazul în care toţi membrii colectivităţii studiate au telefon. Chestionarul 

aflat la baza cercetării trebuie să fie scurt. O metodă modernă este CATI (Computer 

Assisted Telephone Interview).  

 Interviul prin INTERNET. Acesta reuneşte toate avantajele pe care le prezintă 

anchetele prin telefon şi prin poştă, precum şi unele avantaje ale celor faţă în faţă, şi anume: 

posibilitatea reformulării rapide a întrebărilor, acordarea de informaţii suplimentare, 

semnalarea erorilor de înregistrare etc. De aceea, ritmul lor de extindere în activitatea 

practică de cercetare a pieţei este cu adevărat impresionant. 

 

G.  Assessment criteria- Criteriul evaluării.  

 Acesta se foloseste in cazul existeţei mai multor idei referitoare la un anumit produs. 

 Metoda se bazează pe punctarea fiecărei idei cu un punctaj de la 1 la 5, pe baza 

următoarelor criterii: fezabilitate (posibilitate) tehnică, costul, modul de susţinere al ideii 

(pasiunea pentru idee), mărime, manevrabilitate si transportabilitate. Prin insumarea tuturor 

punctelor corespunzătoare fiecărei idei, se obţin valorile finale, pe baza cărora se stabileste 

produsul corespunzător ideii cu punctajul cel ami mare. 

 

4.3. Metode de dezvoltarea creativităţii şi inovare  

 
 Înnoirea rapidă a produselor impune prezenţa actului creator ca o caracteristică 

puternică a economiei moderne. Procesul inovaţional se generalizează mai ales în 

economiile puternice şi se extinde în toate domeniile vieţii sociale. Sunt câteva faze 

obligatorii ale procesului inovaţional: 

 emiterea de idei noi, de soluţii noi; 

 acceptarea aplicării ideilor noi; 

 aplicarea în practică a noilor idei. 

 Prima fază are caracter creativ nefiind corelată cu celelalte faze. Aceasta se poate 

face şi fără intervenţia conducerii, de multe ori înafara firmei. Produsul sau serviciul nou 
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este de neconceput fără acceptarea şi decizia corespunzătoare. O importanţă deosebita are 

stimularea şi menţinerea creativităţii. 

 Etapele rezolvării creative a soluţiilor tehnice: 

 Pregătirea, sau formularea corectă a problemei ; 

 Ideaţia, sau concentrarea eforturilor pentru a emite pe cât posibil cât mai multe idei ce 

conţin sau pregătesc cele mai bune soluţii. 

 Incubarea, este situată între momentul de pregătire şi cel de descoperire a unei idei bune, 
fiind situată la nivelul subconştientului; 

 Iluminarea, un proces de multe ori instantaneu, uneori în situaţii fără nici o legătură cu 
problema.  

 Desăvârşirea în care soluţiile obţinute sunt verificate, evaluate, triate, regrupate. Se aleg 
cele mai bune soluţii parţiale. Primele etape presupun gândire analitică, iar restul etapelor 

sunt pur creatoare. Metodele de stimulare a creativităţii nu se substituie cercetării 

ştiinţifice şi metodelor de proiectare tradiţionale, ci le ajută. 

 Creativitatea este considerată un proces care duce la un produs sau un rezultat 

caracterizat prin originalitate, noutate, prin valoare pentru societate. Metodele de dezvoltare 

a creativităţii au la bază teoria asupra gândirii creatoare care îşi fundamentează ideile pe 

următoarele principii: 

1. Orice persoană are într-o anumită măsură aptitudini creative. 

2. Factorii psihologici şi sociali cum ar fi neîncrederea în forţele proprii, sau emiterea şi 

criticarea simultană a mai multor idei, jena de a fi considerat ignorant, împiedică oamenii să 

utilizeze din plin această facultate. 

3. Anumite metode de pregătire şi de acţiune permit eliminarea obstacolelor psihologice, 

chiar amplificarea capacităţii creative. 

 Printre cele mai cunoscute metode de stimularea creativităţii sunt: 
-  metoda Brainstorming – Asaltul de idei şi variantele acesteia: 

 Tehnica Little 

 Tehnica „ochiului proaspăt” 

 Tehnica cercetării organizate 

 -  Sinectica  

 -  Metoda carnetului colectiv 

 -  Tehnica Philips 66 

 - Matricea descoperirilor 

 - Concasajul 

Brainstorming  – asaltul de idei 

 Este o tehnică de creativitate de grup creată pentru a genera un numar mare de idei, 

pentru rezolvarea unei probleme. 

 Concepută de către Alex Faickney Osborn (1930), „brainstorming-ul” (furtuna de 

creare, sau asaltul de idei) are la bază ipoteza că, „în orice domeniu de activitate problemele 

pot fi rezolvate mai bine, dar pentru aceasta trebuie găsite ideile, care de altfel există în 

stare latentă în cadrul oricărui colectiv, dar întrucât nu este creat un climat corespunzător, 

respectivele idei se pierd”. Prin aplicarea acestei metode se urmăreşte tocmai crearea 

climatului corespunzător, care să permită exprimarea organizată a ideilor şi apoi 

valorificarea celor mai bune. 

 

 Regulile de bază ale brainstorming-ului sunt următoarele: 

 - Focus on quantity- Focalizarea pe cantitate. Regula se referă la generarea unui 

număr cat mai mare de idei care măresc probabilitatea de a găsi intre ele idea care rezolvă 

problema; 
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 - No criticism-Fără critică. In cadrul unui grup brainstorming nu se acceptă critica. 

Oricare participant trebuie să focalizeze asupra dezvoltării sau completării acesteia. Prin 

eliminarea noţiunii de critică se crează o atmosferă in care fiecare participant are 

posibilitatea să imagineze idei neobisnuite. 

 - Unusual ideas are welcome- Orice idee este binevenită. Ideile neobisnuite sunt 

binevenite. In cadrul unei liste de idei ideile neobisnuite sunt binevenite. 

 Aceste pot deschide noi direcţii de gandire sau cercetare, sau analiza produsului 

dintr-o altă perspectivă. 

 - Combine and improve ideas- Combină şi imbunătăţeste ideile. Printr-un process de 

asociere, ideile considerate bune formează noi idei care la randul lor pot genera idei noi. 

 - Se intervine numai cand iţi vine randul. Fiecare participant poate să aiba o singură 

intervenţie odată, dupa care isi asteaptă randul fără să perturbe intervenţiile celorlalţi 

participanţi; 

 - Focalizarea asupra problemei definite. Ideile trebuie să fie in legătură cu tema 

enunţată; 

- Fii visual. Reprezentările grafice sunt mai explicite si mai representative. 

utilizatorului să vadă produsul si cum acesta poate fi folosit si să ajute 

proiectantul să elimine problemele apărute in urma analizei critice a modelului.  

 Prototiparea se poate face manual, folosind hartie, carton, spumă, adeziv, etc., sau 

automat folosind metode rapide de prototipare: tipărirea la imprimantă 3D, prelucrarea 

rapidă pe centre de prelucrare. 

În mod sitetizat regulile  de desfăşurare a şedinţei de brainstorming 
1. programarea şedinţei la o oră când participanţii sunt mai odihniţi; 

2. desfăşurarea şedinţei într-un loc cu aspect plăcut; 

3. crearea unui climat care să permită emiterea oricărei idei, oricât de fantastică ar părea; 

4. acordarea libertăţii în conduită a participanţilor; 

Reguli de desfăşurare a şedinţei de brainstorming (II) 

 

  înlăturarea rigidităţii în desfăşurarea şedinţei prin menţinerea unei atmosfere 

destinse (servirea unei cafele, răcoritoare etc.); 

  încurajarea participanţilor să emită noi idei, pornind de la ideile deja emise; 

 propunerile trebuie să fie scurte, eliminându-se discursurile lungi; 

 eliminarea oricărui element de evaluare a ideilor în timpul şedinţei; 

  înregistrarea exactă şi completă a discuţiilor şi în special a ideilor emise. 

 

 Etapa I. Pregătirea şedinţei, în cadrul căreia se stabileşte şi se delimitează 

problema care va fi supusă discuţiei şi se aleg membrii colectivului de creativitate care 

vor participa la şedinţă. Participanţii la şedinţa de creativitate, în număr de 5 până la 12 

persoane plus conducătorul şedinţei, se vor alege dintre cei care doresc să participe la o 

astfel de şedinţă, cunosc problema respectivă şi au pregătiri diferite ca domeniu şi nivel 

de pregătire.  

 

 Etapa a II-a. Sesiunea propriu-zisă, care începe prin anunţarea de către 

conducătorul şedinţei a problemei care va fi discutată, pentru care se aşteaptă soluţii, a 

regulilor de desfăşurare a şedinţei şi a duratei şedinţei (care nu trebuie să depăşească o 

oră). Pe parcursul desfăşurării şedinţei se recomandă ca cel care conduce şedinţa să nu 

participe cu idei. În momentele în care se manifestă o stagnare în emiterea de noi idei, 

conducătorul şedinţei va stimula „producţia” de noi idei, folosind anumite fraze şi 

propoziţii, aşa-zise „salvatoare”, prin care să stopeze pesimismul unor participanţi în 

realizarea idelor emise. 
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 Etapa a III-a. Evaluarea ideilor se face chiar înainte de încheierea şedinţei, prin 

solicitarea participanţilor de a preciza fiecare primele cinci idei pe care le consideră cele 

mai importante, care au fost emise în timpul şedinţei. După încheierea şedinţei de 

creativitate, conducătorul şedinţei şi un grup de specialişti în domeniu vor evalua ideile 

emise prin prisma posibilităţilor de aplicare în condiţiile concrete ale organizaţiei în care 

se aplică metoda. 

 

 

VARIANTE DE APLICARE A METODEI BRAINSTORMINGULUI 

- Tehnica Little 

- Tehnica „ochiului proaspăt” 

- Tehnica cercetării organizate 

 

 

 Tehnica Little se caracterizează prin faptul că cel care conduce şedinţa este 

singurul care cunoaşte natura exactă a problemei care se discută în şedinţa de creativitate.  

 Acesta, prin întrebări, la început mai generale, care nu au legătura evidentă cu 

problema pusă în discuţie, va încerca să stimuleze producţia de idei. Apoi, cu întrebări din 

ce în ce mai legate de problema care se discută, va antrena participanţii la emiterea de idei 

care să se transforme în soluţii pentru rezolvarea problemei.  

 Folosirea acestei tehnici porneşte de la considerentul că, dacă participanţii cunosc 

de la început ansamblul problemei, ei vor fi limitaţi în emiterea de noi idei de soluţiile deja 

existente şi nu vor apela la idei total noi, originale. 

 Tehnica „ochiului proaspăt”, care se bazează pe premisa că şedinţele de grup sunt 

mai eficiente dacă participanţii nu sunt specialişti în domeniu şi nu au o experienţă 

îndelungată în respectivul domeniu. Fiind mai puţin rutinaţi, în respectivul domeniu, 

participanţii vor emite idei cu totul originale, care se îndepărtează mult de soluţiile deja 

existente, existând şansa de a găsi soluţii valoroase pentru problema pusă în discuţie. 

 

 Tehnica cercetării organizate a problemei constă în „spargerea” problemei care 

va fi pusă în discuţia colectivului de creativitate, în subprobleme, pentru fiecare căutându-

se soluţiile adecvate de rezolvare. Prin căutarea unor soluţii la fiecare subproblemă, se 

consideră că se măresc şansele de a emite un număr mare de idei originale pentru problema 

de ansamblu. 

Sinectica 
Postulate. Elaborată de către William Gordon, sinectica are la bază următoarele postulate: 

 creativitatea există sub formă latentă în fiecare individ; 

 creativitatea este mult mai apropiată de procesul emoţional, decât de intelect 

sau raţiune; 

 oamenii cu moral scăzut sunt mai puţin creativi; 

 creaţia de grup este guvernată de aceleaşi legi ca şi cea individuală. 

 

Mecanisme folosite. Sinectica se bazează pe următoarele mecanisme operaţionale: 

 transformarea necunoscutului în familiar; 

 transformarea familiarului în ceva neobişnuit; 

 ignorarea oricăror legi, prin atribuirea acestora de semnificaţii diferite de 

cele obişnuite. 

Tipuri de analogii folosite 

Sinectica foloseşte mai multe tipuri de analogii, între care, analogia: 
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 personală, care presupune ca fiecare membru al grupului de creativitate să se 

identifice cu problema analizată. Spre exemplu, dacă se urmăreşte să se soluţioneze 

o problemă legată de funcţionarea arborelui cotit al unui motor, un astfel de tip de 

analogie presupune ca individul să se imagineze că îndeplineşte funcţiile unui arbore 

cotit în cadrul unui motor; 

 

 fantezistă, care permite membrilor unui grup să-şi creeze o lume nouă imaginară, 

diferită de cea reală. O astfel de analogie, de altfel frecvent utilizată în domeniul 

artistic, l-a făcut pe H. Coandă să poată ignora legea gravităţii, descoperind efectul 

ce-i poartă numele. 

 

 directă, care se referă la compararea unor elemente aparţinând unor domenii foarte 

diferite. Un astfel de tip de analogie a fost folosit de A.G. Bell, când a observat că, 

dacă o membrană ca timpanul poate mişca elemente masive, de ce n-ar putea o 

membrană mai mare să mişte nişte metale. Aşa a descoperit principiul de 

funcţionare al telefonului. Aceasta însă presupune că specialistul să cunoască şi 

domenii conexe de cercetare. 

Între regulile ce trebuie respectate în aplicarea sinecticii enumerăm următoarele: 

 grupul   sinergetic   va   cuprinde   persoane   din   toate   sectoarele întreprinderii, 

care nu se bucură exagerat de o recompensă sau care nu rămân demobilizaţi în faţa 

unui eşec; 

 fiecare trebuie să manifeste interes puternic faţă de problemele de specialitate; 

 vârsta participanţilor să fie între 25 şi 40 de ani; 

 mărimea grupului să fie între 5 şi 7 persoane; 

 discuţiile se vor purta în contradictoriu, bazate pe argumente ştiinţifice; 

 durata unei şedinţe va fi cuprinsă între 50 şi 60 de minute; 

 grupul va fi condus de doi lideri, unul „tehnic”, adică de specialitate iar altul din 

afara domeniului, care vor urmări ca discuţiile să fi înregistrate. 

 

Metoda carnetului colectiv 
 Metoda carnetului colectiv se bazează pe îmbinarea creativităţi dezvoltate în cadrul 

unui colectiv cu competenţa individuală. 

 

Etapele de aplicare. Aplicarea acestei metode presupune parcurgerea următoarelor etape: 

a)  Constituirea unui grup de creativitate în care fiecare membru primeşte un carnet în 

care va înscrie problema de studiat; 

b)   Pe parcurs de o lună, fiecare membru al grupului va nota idei personale cu privire la 

soluţionarea problemei; 

c)   Întocmirea la sfârşitul lunii de către fiecare participant a unui rezumat care va 

cuprinde cea mai bună idee cu privire la soluţionarea problemei; 

d)  Predarea carnetului coordonatorului grupului de creativitate, care va sintetiza ideile 

emise de către grup; 

e)  Distribuirea carnetelor cu rezumatele întocmite de către coordonator membrilor 

grupului de creativitate; 

f) Organizarea unor discuţii în grup, în care se vor alege cele mai bune idei 

 

Tehnica Philips 66 
 În aplicarea metodei se porneşte de la premisa că, procesul creativ are nevoie de o 

perioadă mai mare de reflexie din partea fiecărui participant, de aceea se asigură o astfel 

de perioadă în care fiecare poate să revină de mai multe ori pe parcursul unei luni. Tehnica 
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Phillips 66 presupune participarea la şedinţa de creativitate a 30 de persoane, care vor 

dezbate problema timp de două ore. 

 

Etapele de aplicare. Această tehnică presupune parcurgerea următoarelor etape: 

a) 30 de participanţi la reuniunea de creativitate vor fi împărţiţi în grupe de 6 persoane, 

dintre care una va fi aleasă de către reprezentantul microgrupului, constituit pe criteriul 

eterogenităţii profesionale şi al vârstei; 

b)  animatorul discuţiei generale va prezenta problema ce urmează a fi rezolvată; 

c) fiecare microgrup se va retrage pentru a discuta problema timp de 6 minute, în care 

reprezentantul va nota ideile exprimate; 

d)  microgrupurile se vor reuni într-o şedinţă comună în care fiecare reprezentant va 

prezenta opiniile notate; 

e)  în final se vor selecta ideile cele mai interesante, dintre care se adopta soluţia care se 

consideră cea mai avantajoasă. 

 

Matricea descoperirilor 
 Matricea descoperirilor este o tehnică ce foloseşte un tabel în care atât pe 

orizontală, cât şi pe verticală sunt înscrise diferite variabile care se pot asocia şi combina 

sugerând în final o idee asupra unui produs, procedeu sau asupra unei noi necesităţi ce 

poate fi satisfăcută. Se poate folosi matricea: 

-     tehnică-tehnică; 

-     tehnică-economică. 

 Un exemplu de matrice tehnică-economică este redat în tabelul următor, în care se 

surprind o serie de combinaţii între diferiţii factori tehnici şi economici care pot caracteriza 

activitatea unei organizaţii. 

Factorii actuali sunt cei care se regăsesc în cadrul organizaţiilor, pe când cei apropiaţi 

sunt cei care se află în cercetare şi ar putea fi aplicaţi în viitor. 

 
 Combinaţia DA, care reprezintă situaţia actuală a organizaţiei, constă în satisfacerea 

exigenţelor actuale din punct de vedere economic, cu tehnica din dotare, iar celelalte 

cinci combinaţii reprezintă variante generatoare de noutate. Spre exemplu, EB ar 

impune obţinerea unor rezultate economice superioare, pe care le obţin deja alte 

întreprinderi de vârf din domeniu, cu o tehnică superioară. 



 65 

Concasajul 
 Concasajul este o tehnică la baza căreia stă ideea potrivit căreia imaginea noastră 

despre lumea exterioară (obiecte, procese, fenomene, precum şi despre relaţiile dintre ele) 

ne apare atât de obişnuită, încât o considerăm de neschimbat.  

 Concasajul, recomandat de Osborn, Fritz Zwichy şi alţii, constă în „spargerea” 

problemelor în elemente componente şi înscrierea lor într-o matrice pentru analiză.  

 Zwichy recomandă o matrice tridimensională cu ajutorul căreia se stabilesc relaţiile 

între atributele (parametrii) produsului, grila de cercetare şi întrebările de control. Un 

exemplu de astfel de matrice este redat în figura următoare.  

 Cercetarea se va baza pe analiza fiecărui parametru cu ajutorul grilei şi a setului de 

întrebări. Spre exemplu, „viteza se poate mări? Dacă da, cit poate?, Când se va putea?, Cum 

se va putea?”. Toate răspunsurile la aceste întrebări constituie o soluţie la rezolvarea 

problemei. 

 
 

 I.  Scenarios- Scenarii.  

 Scenariul este o metodă care ajută proiectanţii să dezvolte idei care implică 

interacţiuni cu utilizatori multipli, peste o anumită perioadă de timp. Pentru definirea 

completă a acestor interacţiuni, este necesar să se construiască mai multe scenarii referitoare 

la necesităţile fiecăruia dintre utilizatori. Aceste scenarii se imbunătăţesc la fiecare iteraţie. 

 

 

4.4. Metode de optimizare în proiectarea produselor - tipizarea 
 În condiţiile economiei de piaţă, durata ciclului complet de producţie, deci de la 

asimilare până la producţie a noilor produse devine tot mai redusă, maxim 3 ani, pentru 

majoritatea produselor şi serviciilor de o anumită generaţie.  

 Etapizările descrise pentru ciclul de asimilare şi pregătire tehnică a producţiei au un 

caracter principial general. Pentru întreprindere, în cadrul ciclului de asimilare a noilor 
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produse, un rol deosebit îl are pregătirea tehnică a producţiei, a cărei etape mai importante 

au fost  descrise.  

 Responsabilitatea pentru calitatea documentaţiei de proiectare şi a soluţiilor 

proiectate este asumată de proiectanţi prin semnăturile ce se înscriu pe proiect de către 

autori. 

 Competiţia existentă în orice segment de piaţă impune un dinamism şi calitate 

deosebite a procesului inovaţional, o corelare armonioasă a inovării cu optimizarea de 

ansamblu a funcţionării şi dezvoltării întreprinderii. Aspecte importante:  

 încorporarea în produse şi servicii noi a progresului ştiinţifico-tehnic; 

 viteza de înnoire a produselor devine tot mai mare, durata ciclului de viaţă tot mai mică – 

apare o diversificare tot mai mare a producţiei ca cerinţă obiectivă a pieţei. 

 Principalele metode şi tehnici de optimizare în proiectare 
1. Optimizarea proiectării sistemelor tehnice, produse sau structuri de producţie 

tehnice; 

2. Optimizarea itinerariilor tehnologice şi a regimurilor de lucru; 

3. Optimizarea proiectării sistemelor de producţie de tip procese, programe şi structuri; 

4. Tipizarea proceselor şi structurilor; 

5. Aplicarea metodelor ingineriei şi analizei valorii; 

6. Utilizarea pe scară cât mai largă a prelucrării automate a datelor. 

 Tipizarea reprezintă procesul de stabilire a caracteristicilor definitorii pentru o 
gamă de produse destinată aceluiaşi scop sau a unor scopuri diferite, similare constructiv 

dar diferite ca mărime şi caracteristici funcţionale. Tipizarea este o latură cu funcţii mai 

restrânse a standardizării şi priveşte mai ales configuraţia reperelor, a subansamblurilor şi 

proceselor tehnologice. 

 Principalele documente ce reglementează acţiunile de tipizare sunt: 

 normele tehnice (NT); 

 proiectele tip. 
 Diferenţa între norme şi standarde constă în: 

 normele au în vedere anumite ramuri ale economiei, anumite categorii sau grupe de 
produse; 

 standardele acţionează la nivel naţional sau internaţional. 

Funcţiile tipizării : 

 Funcţia selectivă indică limitarea sortimentală şi tipodimensională a produselor şi 
componentelor la niveluri minime prin extinderea producţiei unuia sau câtorva tipuri de 

produse recunoscute ca cele mai corespunzătoare. 

 Funcţia constructivă: realizarea unor forme şi dimensiuni care să se poată adapta uşor şi 
bine cerinţelor tehnologice în continuă diversificare. Consecinţele tipizării sunt crearea 

unei largi diversităţi de produse cu un număr restrâns de elemente constructive. 

 Tipizarea constructivă presupune conceperea tipurilor de maşini şi aparate pe baza 

seriilor raţionale de valori ale caracteristicilor principale, denumite serii 

tipodimensionale. Astfel avem serii de motoare electrice cu puteri standardizate, serii de 

pompe centrifuge – debite standardizate, serii de motoare hidraulice – momente şi puteri 

standardizate. 

 Familia de produse este grupa de produse similare ca putere dar cu caracteristici de 
prindere diferite. Agregatele de exemplu, permit utilizarea unor componente unificate 

constructiv la conceperea unor maşini sau utilaje destinate unor condiţii de lucru diverse. 

 Proiectarea asistată de calculator este deja generalizată atât pentru produse cât şi 

pentru tehnologii. 
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CAPITOLUL V 

PROGNOZA PREŢURILOR ŞI COSTURILOR PRODUSELOR 
 

5.1. Metode de prognoză 
 Aceasta se poate face prin evaluare globală, adică la nivel de produs, sau evaluare 

prin divizare, adică la nivel de componente ale produsului. 
 Trebuie luat în considerare pe lângă caracteristicile produsului şi următoarele 

influenţe: 

 tipul producţiei (tipul seriei de fabricare); 

 evoluţia cererii şi a ofertei; 

 creşterea valorii de întrebuinţare la produsele care nu au corespondent apropiat în ţară 
sau pe piaţa internaţională. 

 

I.   Metode de evaluare globală la nivel de produs. Se consideră produsul ca sistem 

integral definit de funcţii şi caracteristici. Structura produsului nu se cunoaşte în detaliu. Se 

încadrează produsul în grupa sistemelor cu care este asemănător sau analog.  

 Principiul de lucru se stabilesc relaţii între preţul sau costul produsului şi parametrii 

sau caracteristicile ce îl definesc. Aceste relaţii se stabilesc în etapele temă de cercetare TC, 

studiu de fezabilitate, temă de proiectare, proiect tehnic . Metoda se bazează pe legitimitatea 

că îmbunătăţirea parametrilor şi caracteristicilor funcţionale ale unui produs, deci a valorii 

lui de întrebuinţare necesită o creştere a costurilor pentru majoritatea cazurilor. Această 

legitate are un caracter probabilist şi este supusă unui număr mare de factori. 

Câteva metode de evaluare globală: 

- metoda regresiei 

-metoda evaluării de către experţi 

- metoda indicatorilor specifici 

- metoda punctajului 

 

a.  Metoda regresiei este printre cele mai precise metode de prognoză, dacă modelul 

matematic a fost elaborat corect. Utilizarea modelelor matematice de corelaţie este simplă şi 

evidenţiază ponderea caracteristicilor tehnice ale produselor.  

 Elaborarea metodelor matematice de corelaţie corecte necesită un volum mare de 

muncă, din această cauză metoda are o răspândire redusă. 

 Legătura dintre cost (preţ) respectiv una din componentele acestora şi caracteristicile 

tehnice sau constructiv-funcţionale ale produsului, (ex. : masă, putere instalată, 

productivitate, etc.) este de tip corelaţional. Asta înseamnă că unei valori a variabilei 

independente îi corespund mai multe valori ale variabilei dependente. Modificarea valorii 

variabilei independente determină o variaţie logică a celei dependente. 

 În figură Pp este preţul de producţie iar Dmax este diametrul maxim al obiectului de 

prelucrat. Legătura corelaţională se manifestă sub forma tendinţei de variaţie a valorii medii 

a variabilei dependente, funcţie de variaţia valorilor variabilei independente. 

Exista modele matematice monovariabile, care au o singură variabilă independentă şi 

modele multivariabile, care au mai multe variabile independente. Curbele de regresie sunt 

întotdeauna continue. 

Modele mono variabile se analizează vizual graficul câmpului de corelaţie. Principalele 

funcţii de regresie ce pot fi utilizate la prognoza costurilor sau preţurilor sunt: 

 funcţia liniară: bxaCcu   

 funcţia putere: b

cu axC   
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 funcţia exponenţială: x

cu abC   

 funcţia hiperbolă:  x

cu baC   

Modele multi variabile sunt mai precise. Principalele funcţii de regresie utilizate în 

prognoza costurilor sunt: 

 funcţia liniară: nncu xaxaaC  ...110  

 funcţia putere: an

n

aa

cu xxxaC ....2

210
1  

 funcţia semi logaritmică : mcu xmxbaC lg...lg 1   

 funcţia exponenţială: mxmcxbx

cu aeC  ...21  

 unde a, b, c,… m sunt parametri care se determină din diverse condiţii şi x1, x2, x3, …, 
xm sunt caracteristici tehnice de bază suficient de independente între ele şi care 

constituie variabilele independente. Ccu este variabila dependentă. 

 

 
 

 Etape de elaborare a modelului de corelaţie: 

 a) Stabilirea produselor analoage cu produsul cercetat.  

 b) Formarea seriilor de date statistice pentru cele două categorii de variabile a modelelor 

matematice. 

 c) Selecţia corectă a variabilelor independente. 

 d) Formularea ipotezelor privind tipul modelului matematic de corelaţie. 

 e) Determinarea celui mai precis model de corelaţie matematic. 
Parametrii din modelele matematice de corelaţie se determină cel mai frecvent prin metoda 

celor mai mici pătrate. 

 

b. Metoda evaluării de către experţi este mai puţin precisă, având o abatere de 15-25%. 

Este o metodă de neînlocuit la aprecierea caracteristicilor calitative ale produselor de larg 

consum, în ce priveşte aspectul estetic, psihosenzorial. Esenţa metodei constă în elaborarea 

de către experţi a unei evaluări integrale a costului sau preţului în unităţi convenţionale 

(puncte) după analizarea detaliată a caracteristicilor tehnice şi comerciale ale produsului. 

În activităţile de proiectare sunt preferate metodele rapide de prognoză a costurilor şi 

preţurilor valabile în diverse faze ale proiectării produsului. 

Pp p  

Dmax 

Fig.5.1. Corelaţia între preţul de producţie şi diametrul produsului 
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c.  Metoda indicatorilor specifici este cea mai simplă şi rapidă, dar şi cea mai puţin 

exactă metodă, putând avea abateri de plus, minus 25-50%. Se aplică pentru prognoze 

rapide orientative ale costurilor, când nu sunt informaţii pentru metode mai precise. Metoda 

presupune proporţionalitate directă între variabila dependentă (cost, preţ) şi variabila 

independentă (masa produsului, putere, capacitate de încărcare sau ridicare, gabarit, funcţie 

realizată). Ea poate fi considerată ca un caz particular al metodei corelaţiei simple, când se 

admite funcţia de regresie :  

Ccu= Cs X. 

 

Unde:Cs este costul specific stabilit pentru mai multe produse de acelaşi tip,  

  x este caracteristica de bază a produsului – masă, putere, etc. 

  

 Pentru tipul de produs studiat se culeg din practica producţiei n valori pentru Ccu şi 

x. Din relaţia anterioară rezultă: 

 





n

i i

ci
s

x

C

n
C

1

1
     (1) 

 

 Valoarea Cs se poate determina şi prin metoda celor mai mici pătrate cu relaţia: 

 





2

i

cuiii

s
x

Cx
C     (2) 

 

 În practica obişnuită este foarte utilizată ca variantă independentă masa produsului. 

Pentru acest caz coeficientul de corelaţie are valoarea 0,6 – 0,9. 

 

 Costul unităţii de masă pentru majoritatea maşinilor şi aparatelor este în scădere 

odată cu creşterea masei produsului pentru că: 

 dacă creşte masa şi gabaritul, creşte şi numărul de piese şi masa fiecărei piese; 

 statistic se constată că rata de creştere a masei maşinii depăşeşte cu mult rata de creştere 
a numărului de piese componente.  

 la la piesele asemănătoare constructiv, creşterea costului piesei în funcţie de creşterea 

dimensiunilor şi deci a masei maşinii este relativ redusă. 

 

d. Metoda punctajului este simplă şi mai exactă decât metoda indicatorilor specifici pentru 

că ia în considerare influenţa asupra costului a 4 – 6 caracteristici importante tehnice ale 

noului produs. Metoda presupune o proporţionalitate directă între variabila dependentă şi 

variabilele independente considerate. Fiecare dintre valorile maxime xmax, ale 

caracteristicilor tehnice este apreciată de către experţi printr-un punctaj maxim, de 2 – 5 

puncte. Uneori pentru masă se acordă 6 – 8 puncte din cauza influenţei mari a acestei 

caracteristici. Metoda punctajului poate fi considerată ca un caz particular al corelaţiei 

multiple. 

 

II. Metode de evaluare prin divizare 
 Iau în considerare influenţa asupra costurilor a unor factori care nu pot fi definiţi la 

metodele de evaluare globală, cum ar fi: 

 compunerea produsului; 
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 piese şi subansambluri standardizate; 

 ponderea componentelor cumpărate raportat la cele fabricate sau la total existente. 

 

 Metodele divizării sunt: 

 -  Metoda divizării pe subansambluri  

-   Metoda divizării pe piese 

  

a.  Metoda divizării pe subansambluri se aplică cu succes pentru produse compuse din 

subansambluri tipizate sau preluate din alte produse existente, sau când noul produs se 

deosebeşte de cel vechi numai prin câteva subansambluri noi originale. Costul noului 

produs se determină prin însumarea costurilor pe categorii de componente. Se ţine seama de 

cheltuielile suplimentare pentru  asamblarea generală. 

 

b.  Metoda divizării pe piese se poate aplica după încheierea etapei – proiect de execuţie, 

prin însumarea costurilor sau preţurilor componentelor noului produs şi a costurilor 

cu asamblarea, reglarea, vopsirea. Metodele cu divizarea pe piese sunt laborioase dar 

precise. Ele utilizează una sau mai multe din metodele de evaluare globală a costurilor 

pieselor respectiv metode specifice. 

 Metodele divizării pe piese pot fi la fel de precise dar mai operative decât 

antecalculaţia. Indiferent de metodele utilizate la prognoza costurilor sau preţurilor, 
creşterea preciziei de evaluare a variabilei dependente impune corecţii în legătură cu 

creşterea valorii de întrebuinţare a produsului nou comparativ cu cea a produselor existente, 

în legătură cu evoluţia preţurilor în ciclul de viaţă al produsului studiat, datorită modificării 

tipului seriei de fabricare.  

 Costul produsului şi volumul producţiei fizice sunt mărimi în dependenţă corelată. 

 Creşterea volumului  producţiei şi evoluţia tipului producţiei de la serie mică spre 

serie mare impune modificări importante ale tehnologiei şi organizării producţiei. 

Consecinţa este scăderea considerabilă a costurilor unitare faţă de costul prototipului şi 

creşterea productivităţii: 

 

cpscu CkC                  (3) 

 

 unde: 

 ks este coeficient de serie; 

 cpC este cost unitar prototip. 

 

 La elaborarea oricărei relaţii de calcul pentru prognoza costurilor sau preţurilor 

trebuie cunoscut şi precizat volumul producţiei fizice pentru care relaţia este valabilă. 

Dacă relaţia de calcul pentru costuri sau preţuri nu conţine variabila independentă Q 

şi coeficientul ks nu este cunoscut pentru grupa de produse respectivă, corelarea prognozei 

se face pe baza relaţiei de calcul a costurilor şi preţurilor apelând la metoda celor mai mici 

pătrate. Progresul ştiinţifico – tehnic presupune cheltuieli de investiţii care au următoarea 

structură:   

tnindasi IIII            (4) 

 

 unde : 

Ias – investiţia pentru asimilarea noilor produse ; 
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Iind – investiţia pentru noi capacităţi de producţie; 

Itn – investiţia pentru tehnică nouă la beneficiarul produsului. 

 

  

 

Investiţia pentru asimilarea noului produs se calculează cu relaţia : 

 

)()( aiusiexstpstdasexopmldtslspfaicaias CCCCCCCCCCCCIII   (5) 

 

 unde: 

Csp – cheltuieli pentru studii şi prognoză; 

Csl – cheltuieli pentru studii de laborator; 

Cdt – cheltuieli de documentare tehnică; 

Cml – cheltuieli modele de laborator; 

Cop – cheltuieli omologare produs; 

Cex – cheltuieli experimentale; 

Cstd – cheltuieli pentru standuri; 

Cscp – cheltuieli pentru  

Ciex – cheltuieli pentru instalaţii experimentale; 

Cus – cheltuieli cu utilaje speciale; 

Cai – cheltuieli cu alte investiţii. 

 

 Investiţiile pentru noi capacităţi de producţie se compun din:  

 

cncldirind IIII       (6) 

 

 

unde: 

 Idir – sunt investiţii directe de tipul cheltuieli de construcţii montaj, cheltuieli de 

achiziţionarea utilajelor maşinilor, instalaţiilor, echipamentelor, aparatură de măsură şi 

control.  

 Icl – investiţii colaterale, obiective necesare bunei funcţionări a obiectivului: 

drumuri de acces, conducte de alimentare cu gaz, apă, electricitate, energie termică; 

 Icn – investiţii conexe, pentru creşterea capacităţii de producţie în ramuri furnizoare 

de materii prime, energie, reparaţii. 

 

 

5.2.  Criterii de evaluare a variantelor(soluţiilor) de proiectate 
 

 Obiectivul proiectării este elaborarea soluţiilor optime selectate din mai multe 

variante.  

 Criteriile pot fi: 

- tehnice şi tehnologice  

- economice şi  

- sociale. 

Criteriile tehnice şi tehnologice sunt: 

 structura de producţie şi procesele de transformare cu randament, productivitate, 
precizie, puterea lor specifică; 

 disponibilitatea produsului; 
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 nivelul ergonomic al produsului; 

 nivelul ecologic. 

 

 Criteriile economice sunt definite de următoarele: 

 eforturile şi efectele la producător şi utilizator; 

 eficienţa progresului tehnic şi ştiinţific; 
 

 Criteriile sociale: 

 îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei. 
 

 Pentru  asimilarea produselor noi, criteriile de eficienţă economică sunt: 

 – cursul de revenire brut: 

 

 la import: 
val

e
rb

P

P
C      unde:    (7) 

 

Pe este preţ la export şi Pval este preţ extern în valută. 

 

 la export: 
val

l
rb

P

P
C       unde :   (8) 

 

Pl este preţ de livrare iar Pval este acelaşi preţ extern. 

 

 b)   - rata aportului net în valută:  100.
valP

A
R   [%]       (9) unde : 

 

 A este aportul în valută şi Pval este preţul în valută (A = Pval – M) , unde M 

reprezintă cheltuielile materiale încorporate în produs. 

 

 c)    - durata de recuperare a  investiţiei Dr [ani] 

 

  c1) la producător: 
ancuvlvcun

indas

an

r
QCPCP

II

E

I
D

)]()[( ln 


   (10) 

 

unde: Pln – preţ livrare produs nou, Ccun – cost unitar produs nou, Plv – preţ livrare produs 

vechi; Ccuv – cost unitar produs vechi; 

 

  c2) la beneficiar:   
an

tn
r

B

I
D      (11) 

 

unde: Itn este investiţia pentru tehnică nouă şi Ban sunt beneficii anuale. 

 

  c3) la nivelul economiei naţionale: 

    
ancanp

tnindas
r

EE

III
D




    (12) 

 

unde: Eanp este economia anuală la producător şi Eanc este economia anuală la consumator. 
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 – Îmbunătăţirea calităţii produselor: 
 

d1) - la producător: 

 
tp

tp

cp
C

E
e       (13)  

 

unde: Etp este economie anuală totală la producător şi Ctp sunt costuri totale la producător. 

 

  d2) la beneficiar: 

   
tb

tb
cb

C

E
e       (14) 

 

unde: Etb este economie totală la beneficiar şi Ctb economie totală la beneficiar. 

 

  d3) la nivelul economiei naţionale: 

 

   
tbtp

tbtp

cn
CC

EE
e




  

 

 Determinarea costurilor pentru repere 

 Se utilizează o relaţie generică ale cărei componente se calculează în funcţie de tipul 

întreprinderii. Pentru întreprinderi din domeniul construcţiilor de maşini forma relaţiei este 

cea mai complexă şi are următoarea structură: 

 

viSDV

n

s

sssddsmdc CRCRCCCC  


)1]())]1(([
1

  (15) 

 

unde:  

 s este indice de secţie, n numărul total de secţii,  

 Cmd sunt costuri cu materiale directe materii prime şi energie,  

 Cds sunt costuri cu deşeuri de aceea se scad,  

 Csd sunt costuri cu salarii directe,  

 Rs este regia secţiei,  

 Csdv sunt costuri cu SDV- urile,  

 Ri este regia întreprinderii, iar  

 Cv sunt costuri cu vânzarea. 

 

 

5.3.  Metode de decizie optimă pentru asimilare 
 În funcţie de natura factorilor de influenţă, în activitatea de cercetare proiectare se 

pot utiliza:  

 metode probabilistice – când se operează cu factori necontrolabili, care implică decizii în 
condiţii de risc sau incertitudine; 

 metode deterministe – când se operează exclusiv cu factori controlabili care implică 

luarea de decizii în condiţii de certitudine. 
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 Optimizarea deciziilor multicriteriale prin modelare probabilistă 

 Aceasta presupune o mulţime de factori care ţin de mediul exterior sau actionează în 

viitor. 

 În cazul asimilării produselor noi, pentru optimizarea deciziei se face o evaluare 

după mai multe criterii după model probabilist.  

 Criteriile de evaluare pot fi: 

 criterii legate de desfacerea produselor cum ar fi piaţa şi mediul extern; 

 criterii legate de resurse şi posibilităţi interne ale întreprinderii. 

 Variantele şi ideile de produs nou au în principiu o valoare diferită în funcţie de 

grupa de criterii şi de criteriul ca atare. 

 Este necesară stabilirea unei ordine de importanţă a criteriilor pe baza unor ponderi. 

 Ponderile acordate reflectă orientarea întreprinderii în politica de produs. Această 

pondere se poate acorda prin apreciere simplă sau alegând o scară de valori de la 1 la 10.  

sau de la 1 la 100, sau prin utilizarea unei matrice de comparare. 

 Matricea se construieşte în modul următor : 

 se acordă din oficiu câte un punct fiecărui criteriu pe diagonală; 

 se compară fiecare cu fiecare toate criteriile, acordându-se : 
 2 puncte pentru criteriul considerat mai important; 

 0 puncte pentru criteriul considerat mai puţin important; 

 1 punct pentru fiecare dacă cele două criterii comparate se consideră egale. 

-    se determină ponderea fiecărui criteriu prin însumarea punctelor acordate.  

 

Tabel 5.1.Determinarea ponderilor criteriilor 

Criterii A B C D E Ponderi 

A 1 2 2 2 2 9 

B 0 1 1 0 0 2 

C 0 1 1 0 2 4 

D 0 2 2 1 2 7 

E 0 0 0 0 1 1 

 

 Ponderile pot apoi să fie exprimate prin convertirea punctelor respective în procente 

sau coeficienţi de importanţă. Probabilitatea ca o variantă să satisfacă un criteriu la un nivel 

sau altul între foarte bine şi foarte slab, este diferită. Fiecare criteriu este considerat ca o 

variabilă aleatoare.  

 Estimarea probabilităţii nivelurilor de satisfacere în raport cu fiecare criteriu se face 

prin coeficienţi de probabilitate şi se bazează pe informaţii din diferite surse. 

Suma coeficienţilor de probabilitate pentru fiecare criteriu este 1. 

 Modelul probabilist de evaluare descris se aplică pentru fiecare variantă considerată. 
El are următoarea formă de aplicare (tab. 5.2): 

 

Tabel 5.2.  Evaluarea criteriilor 

Criterii Pondere 

k 

Niveluri de satisfacere şi note 

10 fb   8 b      6 med   4slab   2 fs 

Suma 

NP 

k. suma 

NP 

A 9 0,2 0,4 0,3 0,1 0,0 7,4 66,6 

B 2 0,0 0,3 0,5 0,2 0,0 6,2 12,4 

C 4 0,0 0,2 0,8 0,0 0,0 6,4 25,6 

D 7 0,0 0,3 0,4 0,2 0,1 5,8 40,6 

E 1 0,3 0,4 0,2 0,1 0,0 7,8 7,8 
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Valoarea variantei, total puncte 153 

 

 Cifrele din coloana penultimă reprezintă valorile medii rezultate prin ponderare cu 

coeficienţii de probabilitate ale nivelurilor de satisfacere pentru fiecare criteriu. 

Exemplu de calcul: 

 

   1,0.43,0.64,0.82,0.10NP 7,4 

 

 Rezultă      6,664,79PNk  

 Potrivit acestui model, aplicat pentru fiecare soluţie alternativă de produs nou, 

varianta cea mai bună este teoretic cea care întruneşte punctajul cel mai mare. 

 

 Optimizarea deciziilor multicriteriale prin modelare deterministă 

 Acest caz înseamnă de fapt alegere în condiţii de certitudine. Alegerea de soluţii 

constructive sau tehnologice, oferte de licenţe, instalaţii sau utilaje din exterior, variante de 

investigaţii, reprezintă cazuri care pot fi rezolvate prin utilizarea unui model de evaluare 

multicriterială determinist. 

 Pentru aplicarea modelului pornind de la un număr de variante alternative, în funcţie 

de specificul problemei, se stabilesc în primul rând criteriile de alegere. Acestea vor fi 

caracteristici de utilitate (utilităţi). 

 Se determină ordinea de importanţă (ponderea ) criteriilor cu ajutorul matricii de 

comparare. 

 Se determină nivelul de satisfacere a criteriilor de către fiecare variantă alternativă. 

 Este recomandabilă folosirea unei scări de valori de la 0 la 100 în modul următor: 

 se identifică în raport de fiecare criteriu variantele care satisfac cel mai bine şi cel mai 
slab criteriul respectiv având în vedere două situaţii: 

 nivelul maxim de satisfacere a criteriului corespunde valorii maxime a 

caracteristicii de utilitate care cuantifică criteriul respectiv (capacitate, 

productivitate, viteză, temperatură, forţă, etc.) 

 nivelul maxim de satisfacere a criteriilor corespunde valorii minime a 

caracteristicilor de utilitate (consum de carburanţi, rugozitate, precizie). 

 se atribuie 100 de puncte variantei de nivel maxim şi 0 puncte la nivel minim.  

 Pentru variantele situate la niveluri intermediare de satisfacere a criteriului considerat, 

punctajele se determină prin interpolare: 

  

Cazul a: 
minmax

min)(100

CC

CC
N i

i



      (16)  

 

respectiv  cazul b) 
minmax

max )(100

CC

CC
N i

i



     (17) 

unde: 

Cmax – valoarea maximă a caracteristicii de utilitate; 

Cmin – valoarea minimă a caracteristicii de utilitate; 

Ci – valoarea caracteristicii de utilitate; 

Ni – număr de puncte pentru varianta i 
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 După evaluarea utilităţilor tuturor criteriilor pentru  fiecare variantă se poate construi 

modelul determinist de optimizare a deciziei. 

 

 De exemplu, pentru un utilaj de prelucrare pentru care exista patru variante 

constructive şi patru criterii referitoare la utilităţi se poate construi următorul tabel de 

comparare (tab. 5.3): 

Tabel 5.3. Compararea utilităţilor 

Criterii de evaluare Pondere Variante constructive şi utilităţi 

V1 V2 V3 V4 

A Precizie  (mm) 10 0,015 0,012 0,01 0,018 

B. Productivitate 8 180 170 150 200 

C. Consum energetic (kw) 8 4 3,2 3,2 4 

D. Masa     (kg) 4 6200 6500 7300 6500 

 

 

 Se poate astfel construi tabelul din care rezultă decizia optima pentru varianta 

constructivă care trebuie aleasă în funcţie de punctaj.  Decizia optima este în acest caz 

varianta care va avea punctajul maxim. 

 Pentru calculul valorilor punctajelor din tabel se procedează astfel: 

  

 38
015,0018,0

)015,0018,0(100)(100

minmax

max
1 











CC

CC
N i  

 

 60
150200

)150180(100)(100

minmax

min
1 











CC

CC
N i  

  

 Calculând astfel pentru toate variantele şi criteriile se poate construi tabelul 5.4, care 

poate sa dea totalul punctelor pentru criterii şi variante constructive, astfel: 

 

Tabel 5.4. Criterii de evaluare deterministe pentru un utilaj 

Criterii de 

evaluare 

Pondere Variante constructive şi punctaje 

N1 kN1 N2 kN2 N3 kN3 N4 kN4 

A 10 38 380 75 750 100 1000 0 0 

B 8 60 480 40 320 0 0 100 800 

C 8 0 0 100 800 100 800 0 0 

D 4 100 400 45 180 0 0 72 288 

Total   1260  2050  1800  1088 

 

 Dacă luăm în considerare toate criteriile punctajul maxim se obţine pentru varianta a 

doua constructivă. 

 În cazul când criteriile de evaluare nu pot fi cuantificate parţial sau total, 

departajarea variantelor urmează să se facă prin trepte de satisfacere a criteriilor de la foarte 

slab la foarte bine notate cu note de la 1 la 5 sau de la 2 la 10, care se definesc explicit 

pentru fiecare criteriu. 
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5.4. Conceptul de cost şi relaţia dintre cost şi preţ 

 

 Costul de producţie reprezintă totalitatea cheltuielilor ocazionate de consumul de 

factori de producţie pentru producerea şi desfacerea unor bunuri materiale şi servicii.   

 Din punct de vedere monetar, prin cost se desemnează însumarea resurselor utilizate 

pentru producerea şi desfacerea de bunuri şi servicii. 

 Orice activitate economică se întemeiază pe utilizarea factorilor de producţie. 

Cheltuielile cu factorii de producţie utilizaţi şi consumaţi în procesul obţinerii unor bunuri şi 

servicii trebuie să se regăsească în preţul de vânzare al bunurilor sau serviciilor, pentru a 

putea fi recuperate. Deci, costurile de producţie reprezintă partea cea mai importantă din 

valoarea şi preţul unei mărfi. Cealaltă parte este alcătuită din profit, accize, taxa pe valoarea 

adăugată, comisioane, adaos comercial etc. 

 Cu ocazia formulării propunerilor de preţuri, pentru produsele noi, elementele de 

cost se stabilesc pe baza normelor de consum pentru materii prime şi materiale, energie şi 

combustibili; a normelor de amortizare pentru capitalul fix; a normelor de timp pentru 

manoperă şi a altor normative financiare pentru alte elemente de cheltuieli. În situaţia în 

care are loc modificarea preţurilor la produsele existente, elementele de cost se actualizează 

ţinând seama de noi factori care acţionează asupra costurilor (exemple: modificarea 

preţurilor materiilor prime; modificarea salariilor; modificări ale legislaţiei etc.). În cazul în 

care, modificarea preţurilor este determinată de schimbări în condiţiile pieţei şi nu în nivelul 

costurilor, atunci nu mai este nevoie de actualizarea costurilor. 

 În structura preţului fundamentat, pornind de la cost, profitul poate fi stabilit cu o 

marjă cu nivel absolut sau cu ajutorul ratei rentabilităţii aplicată la cost. 

  

 Astfel: 

rii PCPP 0  sau: %0 rCCPP ii   

iar 100% 
i

ri

C

P
r  

în care: 

 PP0 = preţul de ofertă fundamentat şi propus de către producător 

Ci şi Pri = costul şi profitul stabilite pe produs în preţul unitar de ofertă al                              

producătorului „i” 

 r% = rata procentuală a rentabilităţii prestabilită în raport cu costul şi preţul de 

ofertă; 

  

 Relaţia dintre costuri şi preţuri este o relaţie complexă şi reprezintă anumite 

particularităţi în funcţie de sistemul economic în care se încadrează. În ţările cu economie 

planificată s-a acordat prioritate costurilor în raport cu preţurile, considerând-se ca relaţie 

directă relaţia dintre cost şi preţ. Astfel, preţurile s-au stabilit pe baza costurilor, la care s-au 

însumat diferite elemente de venit net (exemple: beneficii, adaos comercial) în mărimi 

prestabilite prin actele normative în vigoare, iar preţurile rezultate, în general unice pe 

economie, s-au menţinut neschimbate vreme îndelungată, nefiind influenţate de jocul cererii 

şi ofertei şi evoluţia costurilor. 

  

 În economia de piaţă, concepţia conform căreia la stabilirea preţurilor trebuie să se 

ţină seama de costuri, a fost înlocuită cu o abordare diametral opusă, în baza căreia la 

stabilirea preţurilor trebuie avute în vedere preţurile pieţei care asigură echilibru dintre 

cerere şi ofertă, care trebuie să determine agenţii economici să fabrice sau să-şi modernizeze 

produsele cu costuri cât mai mici, pentru a-şi asigura un profit cât mai mare. Astfel, 
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preţurile trebuie privite ca un barometru pentru agenţii economici, un reper de apreciere a 

oportunităţii fabricării unor produse, modificării volumului şi structurii producţiei, 

modernizării proceselor de producţie. 

 În economia de piaţă, devine dominantă legătura indirectă dintre cost şi preţ, adică 

preţul pieţei este influenţat în mod indirect, de către costuri, prin intermediul propunerilor 

de preţuri ce însoţesc oferta, dar nu poate fi determinat direct pe baza costurilor. Dar preţul 

pieţei dobândeşte un rol direct asupra costurilor “impunând” producătorilor să-şi reducă 

costurile pentru a-şi majora profitul. Concurenţa directă dintre producători prin preţuri 

determină şi o concurenţă indirectă prin costuri, câştigând producători care înregistrează 

costuri mai reduse. 

  

5.5. Tipologia costurilor de producţie 

 Un criteriu important in analiza şi caracterizarea evoluţiei costurilor îl reprezintă 

timpul. Din acest punct de vedere există două categorii de costuri: 

 - costuri pe termen scurt; 

 - costuri pe termen lung. 

 

A. Costurile de producţie pe termen scurt  

Într-o perioadă scurtă de timp, un agent economic îşi desfăşoară activitatea în 

aceleaşi condiţii tehnice de înzestrare cu mijloace de muncă (maşini, utilaje, construcţii 

etc.), iar producţia poate creşte sau descreşte pe seama celorlalţi factori de producţie, 

variabili, cum ar fi: materii prime şi materiale, forţă de muncă etc. 

Pe o perioadă scurtă de timp modificarea costurilor este influenţată, mai ales de 

schimbările produse în elementele capitalului circulant şi a cantităţii şi eficienţei muncii 

depuse. În cadrul acestui orizont scurt de timp, costurile de producţie se pot clasifica după 

conţinutul şi modul lor de calcul în: 

- cost total (cost complet, full cost); 

- cost mediu (cost unitar); 

- cost marginal. 

 

a) Costul total (CT) cuprinde ansamblul cheltuielilor necesare pentru realizarea 

unui volum de producţie (Q) în anumite condiţii concrete. Se includ aici: cheltuielile cu 

aprovizionarea, fabricaţia şi desfacerea mărfurilor. După comportamentul lor faţă de 

modificarea volumului fizic al producţiei, costul total se împarte în: 

- costuri variabile; 

- costuri fixe. 

Costurile variabile reprezintă costurile care se modifică într-o anumită proporţie,în 

acelaşi sens cu modificarea volumului fizic al producţiei. Nivelul costurilor variabile fiind 

în funcţie de volumul producţiei (f(Q)) se poate scrie relaţia: 

 

CV = f(Q) 

 

Există elemente de cost care se pot modifica direct proporţional cu producţia, cum ar 

fi: consumul de materii prime, de semifabricate încorporate în produse etc., precum şi care 

nu se modifică strict proporţional cu producţia, cum ar fi: salariile pentru plata orelor 

suplimentare, cheltuielile cu combustibil etc. 

Costurile fixe sunt acele costuri care în totalitatea lor rămân relativ constante la o 

variaţie a volumului fizic al producţiei într-un orizont de timp scurt. Aceste costuri nu se 

modifică dacă nu intervin diverse modificări în legislaţie, în nivelul preţurilor, în regimul de 

amortizare a mijloacelor fixe etc. 
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Aici se cuprind: amortizarea capitalului fix, chiriile, asigurările, salariile 

personalului de conducere etc. 

Costul total se obţine prin însumarea costurilor fixe cu cele variabile. 

 

CT=CF+CV=CF+f(Q) 

 

b) Costul mediu sau costul unitar cuprinde cheltuielile de producţie necesare 

pentru producerea unei unităţi de produs. El se calculează prin raportarea costului de 

producţie la volumul producţiei. 

Costul mediu sau costul unitar se poate calcula pe cele 3 categorii de costuri 

prezentate anterior, astfel: 

Costul total mediu (CTM) se determină prin raportarea costului total (CT) la 

volumul producţiei (Q), conform relaţiei: 

 

 
Q

QfCF

Q

CVCF

Q

CT
CTM





  

 

Costul fix mediu (CFM) se calculează raportând costul fix (CF) la volumul 

producţiei (Q), pe baza relaţiei: 

 

Q

CF
CFM   

 

Costul variabil mediu (CVM) se stabileşte pe baza raportului dintre costul variabil 

(CV) şi volumul producţiei, conform formulei: 

 
Q

Qf

Q

CV
CVM   

 

c) Costul marginal (Cmg) reprezintă echivalentul valoric al consumurilor de 

resurse generate de fabricarea ultimei unităţi de produs fabricat pentru a atinge un nivel de 

producţie dat. Cu alte cuvinte, costul marginal exprimă sporul de cheltuieli totale 

determinate de creşterea cu o unitate a producţiei.  

 

ΔQ

ΔCT
Cmg   

 

Costurile totale medii, costurile variabile medii şi costurile marginale, în 

interacţiunea lor cu preţurile pieţei, pot constitui instrumente de reglare a ofertei de produse.  

 

 

B. Costurile de producţie pe termen lung 

 

În timp ce pe termen scurt este evidentă distincţia dintre factorii variabili şi cei ficşi, 

pe perioada lungă se poate afirma că toţi factorii de producţie au caracter variabil. Pe 

termen lung, întreprinzătorii pot să modifice capacităţile de producţie prin investiţii (dacă se 

urmăreşte creşterea dimensiunilor producţiei) sau renunţând la o serie de capacităţi, prin 

casări sau pe alte căi (dacă restrângerea producţiei devine necesară). Astfel, paralel cu 

modificarea volumului producţiei, variază şi costurile cu amortizarea capitalului fix, care se 

transformă în costuri variabile. De asemenea, posibilităţile de schimbare a metodelor de 
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management şi organizare a proceselor de producţie odată cu modificarea scării producţiei 

contribuie la trecerea altor categorii de costuri fixe în grupa celor variabile. Analizând 

comparativ curbele costului mediu pe termen lung şi pe termen scurt, se obţine graficul din 

figura 5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 

 

 

 Se observă că fiecărui punct de pe curba costului pe termen lung îi 

corespunde o valoare minimă a costului pe termen scurt. Costul mediu minim pe termen 

scurt va avea valori descrescătoare până la un anumit nivel al producţiei, după care acesta 

va începe să crească. 

Forma respectivă a curbei poate fi explicată în felul următor: dezvoltarea 

capacităţilor de producţie conduce la diminuarea costului mediu datorită economiilor de 

scară concretizate în posibilitatea de exploatare a unor avantaje tehnice şi financiare ale 

firmei. Avantajele tehnice ale creşterii producţiei sunt: creşterea specializării, posibilitatea 

introducere progresului tehnic (automatizare, robotizare etc.) care este eficientă doar la un 

anumit nivel al producţiei, utilizarea cu eficienţă sporită a forţei de muncă etc. Avantajele 

financiare ale producţiei de scară mare rezidă în facilităţile intervenite în aprovizionare 

(condiţii de preţ şi de livrare mai avantajoase oferite de furnizori), obţinerea de bonificaţii 

pentru comenzi importante, îmbunătăţirea condiţiilor de creditare şi finanţare acordate de 

către bănci etc.  

Pe măsură ce firma îşi extinde producţia, apar şi unele disfuncţionalităţi numite 

deseconomii de scară care vor acţiona în sensul sporirii costului total mediu pe termen 

lung. Acestea se leagă de apariţia unor probleme de natură administrativă cum ar fi: 

dificultăţi de comunicare şi coordonare, apariţia unor noi sarcini de management, gestiunea 

dificilă a stocurilor, reducerea vitezei de adoptare a deciziilor, inflexibilitate în adaptarea la 

modificarea condiţiilor de piaţă etc. De aceea, optimul economic al producţiei se consideră 

a fi punctul în care începe să se manifeste fenomenul deseconomiilor de scară care vor 

conduce la creşterea costului mediu pe termen lung.  

 

5.6. Metode de determinare a preţurilor în întreprinderi pe baza costurilor de 

producţie 

 

 În practica curentă a stabilirii preţurilor de ofertă prin corelare pe baza costurilor se 

iau în considerare costurile de producţie antecalculate, care în general au în vedere un 

orizont scurt de timp, şi la care se adaugă o marjă de profit. În ţările cu economie de piaţă 

dezvoltată, firmele moderne nu se mulţumesc doar cu determinarea unor astfel de calcule pe 

perioade scurte de timp. Acestea urmăresc un orizont lung de timp, în care, pe lângă 

problema supravieţuirii, se are în vedere şi rezolvarea problemelor privind menţinerea 

poziţiei pe piaţă, creşterea cifrei reale de afaceri, minimizarea riscurilor, obţinerea unui 
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profit mai mare etc. Pentru realizarea acestor obiective pe termen lung, la stabilirea 

preţurilor de ofertă se pot folosi mai multe metode. 

 a) Metoda “Mark-up-Pricing” presupune stabilirea preţului prin adăugarea la costul 

mediu total al produsului a unei marje de profit care să asigure o remuneraţie rezonabilă 

pentru capitalul investit şi să asigure riscurile potenţiale ale producţiei estimate. 

 Pentru a determina marja profitului, este necesar să se stabilească mai întâi un cost  

standard, în funcţie de o producţie standard. Costul standard se calculează prin estimarea 

costului variabil mediu (CVM) şi costului fix mediu (CFM) în funcţie de producţia 

standard. Astfel, costul standard este un cost total mediu (CTM) ce revine pe o unitate de 

produs. Prin adăugarea la acesta a unei marje de profit (R) se obţine preţul de ofertă al 

produsului (P). 

 Relaţiile de calcul sunt: 

 CTM = CVM + CFM         

 P = CTM + R x CTM = CTM (1 + R)      

 

 b) Metoda ”Target rate of return pricing” este folosită de firmele care pot impune 

un preţ concurenţilor lor prin calcularea marjei de profit, în funcţie de randamentul dorit al 

capitalurilor utilizate. 

 Pentru stabilirea preţului de ofertă, se parcurg următoarele etape: 

a) se determină profitul total (Prt) cu ajutorul randamentului capitalului (RK) şi a 

fondurilor împrumutate (K), astfel: 

Prt = RK x K          

raportând apoi profitul total la costul total (CT) se obţine rata profitului în funcţie de 

costuri (R), astfel: 

tPr
R x100

CT
          

rata profitului în funcţie de costuri aplicată la costul total mediu conduce la 

obţinerea marjei de profit (M): 

M = CTM x R         

această marjă de profit adăugată la costul mediu determină obţinerea preţului de 

ofertă al produsului: 

P = CTM + CTM x R = CTM (1 + R)      

c) Metoda aplicării marjei asupra costului variabil sau “direct costing” 

 Determinarea preţului de vânzare se efectuează adăugând la acest cost o marjă 

asupra costului variabil care reprezintă în fapt o marjă brută, deoarece trebuie să asigure 

simultan atât acoperirea costurilor fixe, cât şi obţinerea profitului. Marja poate să fie diferită 

de la un tip de produs la altul, în funcţie de cheia de repartiţie a cheltuielilor fixe şi de 

strategia de preţ aplicată de firmă. Preţul produsului se calculează: 

P = (1+m) x CVM         

în care: 

m – reprezintă marja brută asupra costului variabil (exprimată procentual); 

m x CMV – reprezintă contribuţia fiecărei unităţi de produs la acoperirea cheltuielilor fixe 

şi asigurarea profitului firmei. 

 d) Metoda aplicării marjei la costul variabil bazată pe estimarea elasticităţii cererii. 

Această metodă conduce la o soluţie a echilibrului compatibilă cu teoria marginalistă, luând 

în calcul în acelaşi timp şi elasticitatea cererii pieţei. Se porneşte de la condiţia  necesară a 

maximizării profitului – egalitatea dintre costul marginal şi venitul marginal: 

 Vmg = Cmg          
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Dar 
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 Dar evoluţia costului marginal este imprimată de costul variabil, de unde: 

Cmg   CVM                                                                                                      
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 Dar P se poate determina, pornind de la metoda precedentă în funcţie de costul 

variabil mediu şi marja brută: 

 

P = CVM x (1+m)         

de unde:  
1e

e
CVMm1CVM


        

ceea ce se reduce la:
e

1e

m1

1 



        

care se poate scrie mai departe: 

e = e + 1 + m x e +m         

m x e = -1 – m          








 


m

m1
e           

  

 Dacă întreprinderea se găseşte în situaţia de monopol şi urmăreşte maximizarea 

profitului său, puterea sa de monopol poate fi apreciată prin inversul coeficientului 

elasticităţii cererii în funcţie de preţ. Indicele Lerner, al forţei monopolului este: 
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