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I. Produse și procese de producție 

 

1.1. Inginer si inginerie 
 

 Inginerul - persoana care practicã o activitate de inginerie 

 Inginerie - “ingenious” - acoperã un domeniu foarte larg de activitate: de la 

agriculturã la constructii navale, de la microelectronicã la transporturi. 

 

Functie Continut 

Cercetare (research) 

Recunoaşte şi defineşte necesităţi reale. Furnizează 

informaţii 

 inginereşti pentru alte funcţii. 

Progres (development) 

Aplicaţii tehnologice pe baza cunoştinţelor de 

inginerie. Detectarea 

 problemelor şi a soluţiilor 

Proiectare (design) 

Recunoaşterea şi definirea necesităţilor tehnologice şi 

formularea de 

 soluţii alternative 

Producţie (Production) 

Materializarea şi realizarea fizică a proiectelor, 

controlul calităţii 

 acestora, analize de cost 

Exploatare şi testare (operation 

and 

Planificarea sistemelor şi a maşinilor, selectare, 

instalare, exploatare, 

test) determinarea performanţelor 

Mentenanţă şi service Mentenanţa şi reperarea produselor 

Marketing Marketingul produselor 

Administraţie Decizii finale în activiţăţi inginereşti, consultaţii 

Educaţie Instruire generală sau de specialitate, publicaţii 

 

Ce este un produs ? 

 



 

 

• Pentru utilizator - produsul - mijlocul de satisfacere a unei necesitãti 

• Pentru o intreprindere - produsul - rezultatul unui proces tehnologic care implicã diverse 

activitãti. 

• Ecuatiile fundamentale ale managementului productiei - echilibru dintre termenul promis 

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

maxime, termene minime, pret minim / calitate maximã) si aspectul financiar (costuri minime, 

stocuri minime) pe de altã parte 

 

 Stocurile de produse mascheazã disfunctionalitãti ale procesului de productie: 

defectãri ale utilajelor, probleme de comunicare, timp consumat pentru schimbarea 

sculelor si dispozitivelor, absenteism, rebuturi (defecte de calitate), întârzieri ale 

furnizorilor, personal insuficient calificat. 

 

 Din analiza acestor aspecte se poate observa cã proiectarea produsului poate 

influenta decisiv asupra lor. 

 



 

 

 
 

 

 

 

1.2. Dezvoltarea unui produs 
 

 

 

1.3. Produsele în timp 
 



 

 

 

1.4. Produse noi 
 

• Abandonarea produsului cu un nivel redus de performantã; 

• Modificarea / îmbunãtãtirea pentru produsele care nu asigurã nivelul de performantã 

scontat; 

• Imitarea unor produse concurente care si-au dovedit viabilitatea 

• Dezvoltarea de noi produse; 

 

• Cercetãrile initiate de McKinsey & Co au evidentiat faptul cã o întârziere de 6 luni în 

dezvoltarea unui produs tehnologic va reduce câstigul total cu pânã la 30 % 

• O crestere a costurilor cu 50 % - influentã nesemnificativã în câstigul financiar 

• Dezvoltarea rapidã cu asigurarea calitãtii produselor este crucialã 

1.5. Innoirea si produsul nou 
 

• Conceptul de produs nou - în sens tehnic diferã de sensul în acceptiunea economica 

• Complexitatea modificãrilor pe care le prezintã un produs nou în raport cu cu oferta 

existentã cuantificã gradul sãu de noutate. 

• Înnoirea este un proces tehnico-economic complex de modificare a structurii sortimentale 

în timp, prin înlocuirea ritmicã a unui procent din gama produselor existente, cu altele noi. 



 

 

 
 

1.6. Etapele de lansare a produsului nou: 
 

• Generarea ideilor de noi produse; 

• Filtrarea / selectia (evaluarea, ordonarea, selectarea) ideilor pe baza unor criterii tehnice, 

financiare si economice; 

• Definirea conceptului si testarea acestuia; 

• Analiza economicã a proiectului: costul previzional al investitiei, tabloul amortizãrilor, costul 

previzional de rezultat, tabloul de finantare (subventii, împrumuturi, crestere de capital), tabloul 

de calcul al ratei interne de rentabilitate; 

 

• Elaborarea produsului: proiectarea tehnicã a produsului, crearea designului de produs, 

alegerea mãrcii, proiectarea ambalajului; 

 

• Planul de marketing: coerentã între actiunile de marketing si întreprindere (mediu si 

potential), coerentã între actiunile de maketing între ele si în timp; 

 



 

 

• Testarea pietei: comercializarea produsului, în conceptia sa definitivã, cu un plan clar definit, 

într-o zonã geograficã restrânsã si într-o perioadã de timp limitatã, decizia de a lansa sau nu 

produsul 

 

• Lansarea produsului. 

 

 

 
 

1.7. Dimensiunile creativitatii 

 

1.7.1. Care sunt atributele de nou produs ? 

 

• Realizarea de noi functii imposibile înainte (programarea video player-ului); 

• Ameliorarea (perfectionarea) unor operatii si a unor sarcini viitoare (functii “inteligente”) 



 

 

• Ameliorarea flexibilitãtii în proiectarea produselor (prin utilizarea flexibilitãtii softului); 

• Ameliorarea flexibilitãtii în utilizarea produselor (utilizând flexibilitatea softului); 

• Compensarea frecãrii sau amortizarea vibratiilor din structura sistemelor mecanice; 

• Cumularea actiunilor mecanice si electronice în scopul reducerii dimensiunilor si 

costurilor produselor (senzori inteligenti sau servovalve electro-hidraulice). 

 

1.7.2. Creatia produsului - demers liniar - 

 

1 – studiu de piatã; 

2 – studiu de fezabilitate, conceptie, proiectare, industrializare 

 

3 – aprovizionare, fabricatie, control 

 

 
 

În ultima perioadã a apãrut însã necesitatea economicã de a rezolva ecuatia calitate – 

costuri – termene. 

« Viata » unei piese dintr-un produs în procesul de fabricatie: 

 
 



 

 

1.8. Ingineria integrata 
 

Ingineria integratã - o metodologie ce permite conceptia integratã si simultanã a produselor si 

a proceselor de productie si de mentenantã asociate. 

 

Sunt luate în considerare încã de la conceptie toate fazele ciclului de viatã al produsului: 

conceptie, realizare, .... etc. si 

 

eliminarea sa integrând problemele de calitate, termene, costuri, exigentele utilizatorului etc. 

Conceptia noului produs - prin integrare spatialã, concretizatã prin activitãti ale specialistilor 

din mai multe domenii si printr-o integrare temporalã definitã prin activitãti desfãsurate în 

paralel. 

Obtinerea succesului scontat au fãcut sã fie necesare informatii cu privire la evolutia 

viitorare a noului produs -> prognozã tehnologicã. 

O tehnologie si implicit un produs nou, apare atunci când cunostintele stiintifice si tehnice 

o permit si se dezvoltã numai dacã produsul ei rãspunde unei nevoi sociale si dispare 

atunci când o nouã tehnologie mai performantã o eliminã fie pe ea ca atare, fie produsul 

pe care îl reprezintã. 

 

 

 

Ciclul de viata - produs 

 

1. Creatia 

2. Fabricatia / distributia 

3. Eliminarea 

 

• Ingineria integratã – permite suprapunerea partialã a activitatilor -> dispar în primul rând 

frontierele dintre fazele de creatie a produsului 

 

• Organizarea în paralel a activitãtilor nu rezolvã în mod automat toate problemele. Se impune: 

- Resursele umane - colaborare fizica si conceptuala la creatia produsului într- formã 

organizatoricã multidisciplinarã; 

- Existenta unei baze de date comune, interactive care sã garanteze coerenta fluxului de 

informatii; 

- Integrarea cunostintelor despre produs. 

 

Demersul simultan de fabricatie: 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.1. Sistem integrat CAD / CAM 

 



 

 

 
Mecatronica = ingineria integratã 

• Ingineria integratã -> echipe de proiectare multidisciplinare; modificari la nivelul hardware 

si software de asistentã a activitãtilor de analizã – sintezã, comunicare, sintezã 

(managementul datelor de produs) 

• Concept mecatronic - locul prototipului clasic este luat de “modelul simulat” - echivalent 

cu un “prototip software” 

•Avantajele ingineriei integrate: 

- Reducerea intervalului de timp de la proiectare pânã la lansarea pe piatã / în exploatare a 

produsului / sistemului; 

- Reducerea costurilor realizãrii sistemului; 

- Reducerea costurilor aferente derulãrii ciclului de viatã al produsului; 

- Maximizarea calitãtii sistemului; 

- Eliminarea modificãrilor de proiectare în fazele finale ale realizãrii produsului; 

- Asigurarea fiabilitãtii necesare produsului (sistemului). 

 

Integrarea mecatronica: 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Conceptul de proiectare 

 

• Diversitate mare de definitii si conceptie – functie de domeniul de lucru 

• Inginer chimist – inginer constructor – inginer mecanic – inginer 

• Exista concepte comune 

• Proiectarea = activitate de proiect 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 

 
 

 

1.8.2. Activitatea de proiectare - alte concepte 

 

Activitatea de proiectare - o strategie creativã pentru realizarea unor sarcini fizice, mentale, 

morale sau artistice în scopul unei necesitãti reale 

Scopul proiectãrii (Mostow): Satisfacerea unor specificatii functionale date: limitãri impuse 

de mediu, cerinte de performantã – timp, spatiu, putere, cost etc.- si structurã – stil, claritate 

etc., restrictii impuse de procesul de proiectare însusi. 

Natura proiectarii: 

• o rezolvare de problema practica; 

• executia unei decizii; 

• o aplicare a stiintei 

• o cautare euristica; 

• creativitate si imaginatie; 

• transfera si transforma cunostinte; 

• o colectare si procesare de date; 

• desen si calcul; etc. 

Proiectarea inginereasca 

Proiectarea inginereasca = imaginatie + inginerie : 

• proiectarea inginereascã este creativã; 

• proiectarea inginereascã este iterativã; 

• proiectarea inginereascã este metodologicã. 

 

Factori importanti cu efect de creativitate: experienta proiectantului, abilitatea 

proiectantului, factori economici, preferinte personale ale proiectantului. 

 

 

 

 

1.9. Creativitate cu restrictii in proiectare 
 



 

 

1. Etapa si nivelul de industrializare a unei societãti - populatia unei societãti cu un grad 

înalt de industrializare poate sã nu fie multumitã de produse simple; 

2. Traditiile sociale - protectia, factori religiosi, deprinderile zilnice; 

3. Complexitatea produsului - Utilizatorul – bãrbat sau femeie – este un factor hotãrâtor. 

Femeile au fortã redusã, un produs frumos – estetic, mai elegant si mai selectiv este 

preferabil. A proiecta pentru copii sau pentru adulti este de asemenea important; 

 

4. Durata de viatã - duratã de viatã sigurã; ce se face cu produsul dupã acest timp (uzurã 

moralã). Proiectantul trebuie sã considere toate posibilele evenimente în durata de viatã a 

produsului. Conditiile ambietale au un rol important în acest aspect. 

 

5. Conditiile economice - Produsul proiectat are ca beneficiar utilizatorul. Cineva trebuie sã 

plãteascã pentru proiect. De aceea nivelul economic este un important criteriu. Un produs 

pentru o populatie cu venit scãzut este diferit fatã de un produs pentru o populatie cu venit 

ridicat. 

6. Conditiile geografice si climatice. 

 

1.10. Proiectarea iterativa: 

 
 

 

 

Proiectarea – Intuitie / inspiratie 

 

Ce este intuiţia ? Exista o legatura dintre aceasta şi proiectare ? 

Intuiţia = o “înregistrare spontan mentala“, “punct de vedere original, meditatie sau o 

viziune mentala, o revelatie asupra unui fapt, actiune etc.”. 

 

Intuiţia - este una din cele patru functii mentale (gândirea, afectivitatea, senzitivitatea, 

intuiţia) ale omului Conştientul - acea parte a mintii umane care poate fi cunoscuta de 



 

 

individ si care ajuta la dezvoltarea individului Inconştientul personal - acea parte a 

personalitii care stocheaza experiente personale, conflicte, inclusive cele care par fara 

importanta pe moment 

 

Inconştientul colectiv - cea mai important parte a “sufletului” unui individ si nu este 

dependent de experienţa. 

 

Se considera ca individul moşteneşte schema de dezvoltare a activitii mentale, ca pe o 

structura preformata (analog schemei corporale) 

 

Inconştientul colectiv contine atât ceea ce este rational (de ex. inteligenta, una din 

functiile intelectuale posibile) cât si ceea ce este irational (ceva dincolo de raţiune). 

 

În irational sunt incluse ca functii psihice de prim ordin în activitatea creativa: 

intuiţia, senzaţia, întâmplarea. Proiectarea si creativitatea 

• Proiectantul trebuie sa fie creativ 

• Metodologiile de proiectare ofera metode care suporta creativitatea 

 

Creaţia - o activitate prin care se produc bunuri materiale, valori culturale si spirituale etc. 

“creativ” - a fi “capabil de a crea”, “de a fi inventiv”, “de a avea imaginatie” în 

acumularea de competenta profesionala si cunostinte 

 

 

Creativitatea 

 

• Creativitatea - este un potential uman nativ si / sau cultivat fara de care creatia nu se 

poate produce; nu se poate compara calitativ sau cantitativ. 

• “Creativitatea este mai importanta decât ştiinţa. Ştiinţa este limitata, insa 

creativitatea cuprinde întregul univers” (Einstein). 

• Invenţiile – inovaţiile sunt privelegiul numai al unor persoane? S-a demonstrat ca orice 

persoana normala poate deveni creativa 

 

• Invenţia este o creatie stiintifica sau tehnica, concreta si completa care prezinta noutate 

si progres fata de ceea ce se cunoaste în prezent. 

Inventia înseamna materializarea unor idei, cu ajutorul legilor din natura, care prin punerea 

în aplicare în viata de zi cu zi ar aduce efecte (economice, fiabilitate, calitate etc.) sigure, 

autentice si utile. 

• Inovaţia înseamna o realizare tehnica noua la nivelul unei unitati (atelier, societate 

comerciala, întreprindere etc.). 

• Thomas Alva Edison mentiona: “inventia nu substituie munca” si “geniul creator 

este 1 % inspiratie si 99 % transpiratie”. 



 

 

• Diferente între descoperire şi invenţie ? Descoperirea unui obiect, un fenomen, o lege 

înseamna constientizarea prin mijloace specifice si diverse a existentei acestora în 

conditiile în care pre-existau în momentul constientizarii. Inventia înseamna o creatie 

inexistenta înainte de materializarea sa de catre autor. 

 

Inventica 

 

- Inventica - o arta, de a ajune la lucruri noi, nefacute înca 

- metodele interactive de grup - promoveazã interactiunea dintre mintile participantilor, 

dintre personalitãtile lor, ducând la o învãtare mai activã si cu rezultate 

 

- Pentru sarcini simple - activitatea de grup este stimulativă, generând un 

comportament contagios si o strãdanie competitivã; 

 

- Pentru sarcini complexe, rezolvarea de probleme, obtinerea solutiei corecte e facilitatã de 

emiterea de ipoteze multiple 

şi variate; 

- Interactiunea stimuleazã efortul şi productivitatea individului; 

- Metodele si tehnicile interactive de grup se pot clasifica astfel: 

a) Metode de predare-învăţare interactivă în grup (cu subclase specifice); 

b) Metode de fixare şi sistematizare a cunoştinţelor şi de verificare (cu subclase 

specifice); 

c) Metode de rezolvare de probleme prin stimularea creativităţii: Brainstorming, 

Starbursting (Explozia stelarã), Phillips 6/6, Tehnica 6/3/5, Sinectica, Metoda Delphi; 

d) Metode de cercetare în grup: Tema sau proiectul de cercetare în grup; 

 

 


