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Rezumat  
Teza de doctorat răspunde unor probleme de maximă actualitate privind 
integrarea cerinţelor utilizatorului în procesul de concepţie a produsului.  
Obiectivul tezei de doctorat este de a evalua stadiul cunoaşterii în domeniul 
concepţiei produselor, prin analiza şi sistematizarea cunoştinţelor, pentru a 
propune o nouă metodologie privind integrarea cerinţelor utilizatorului în faza de 
concepţie, care să constituie o structură aplicabilă în procesul de concepţie. 
Realizarea obiectivului impune studierea modelelor de clasificare a nevoilor, a 
metodelor şi mijloacelor de concepţie. 
Abordarea concepţiei produselor prin prisma ingineriei integrate şi a 
managementului ciclului de viaţă al produsului constituie axa elaborării acestei 
lucrări. Astfel, metodologia propusă pentru integrarea cerinţelor utilizatorului în 
faza de concepţie a produselor şi platforma informatică ce materializează 
această metodologie, asigură transpunerea cerinţelor utilizatorului (CNs) în 
cerinţe funcţionale (FRs), trecerea de la Customer Domain la Functional Domain. 
Cercetările teoretice efectuate sunt validate prin aplicarea metodologiei de 
integrare a cerinţelor utilizatorului în faza de concepţie a produselor în cadrul 
platformei de gestiune a informaţiilor furnizate de utilizator, pentru realizarea 
reprezentărilor intermediare ale prototipului produsului generic cabină ATV. 
Realizarea cercetărilor teoretice și aplicative din această teză au dublu rol: 
• oferirea domeniului ştiinţific de noi teorii şi modele care să îmbunătăţească 

teoriile existente referitoare la implicarea utilizatorului în faza de concepţie 
a produselor; 

• furnizarea mediului de afaceri (industrial) a unei metodologii şi platforme 
care integrează utilizatorul în procesul de concepţie al produsului. 
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1. INTRODUCERE GENERALĂ 

1.1. Motivarea temei de cercetare 

Această teză de doctorat se încadrează în domeniul ingineriei industriale, fiind 
abordat un aspect important privind metodologia de concepţie a produselor, şi 
anume integrarea cerinţelor utilizatorului în faza de concepţie. Tema de cercetare a 
fost sugerată de constatarea rolului primordial pe care îl are utilizatorul, ale cărui 
cerinţe trebuie transpuse în specificaţii de concepţie.  

Tema este abordată în contextul definit de ingineria integrată, ca metodologie 
ce permite concepţia integrată şi simultană a produsului şi a proceselor asociate 
ciclului său de viaţă. Ingineria integrată tinde să aducă spre amonte cunoştinţele 
profesiilor care intervin în aval de concepţie, ca pregătirea fabricaţiei, producţia, 
comercializarea, şi care ia în considerare restricţiile pe care aceasta le generează. Ea 
implică participarea efectivă, de la primele faze de concepţie, a specialiştilor din 
diverse domenii: ergonomie, inginerie, marketing (Drăghici, 1999). Aceste discipline 
au un rol esenţial în definirea problematicii acestei teze: multidisciplinaritate. 

Ingineria Integrată asociază trei poli: tehnic, social şi economic (Fig. 1.1). 
 

 
Fig. 1.1. Cei trei poli ai ingineriei industriale (ingineriei integrate) 

 
Obiectivul tezei de doctorat este de a evalua stadiul cunoaşterii în 

domeniul concepţiei produselor, prin analiza şi sistematizarea cunoştinţelor, pentru 
a propune o nouă metodologie privind integrarea cerinţelor utilizatorului în faza de 
concepţie, care să constituie o structură aplicabilă în procesul de concepţie. 

Obiectivul acestei teze, aşa cum a fost specificat anterior, este de a dezvolta 
un nouă metodologie de concepţie care să permită transpunerea cerinţelor 
utilizatorului în cerinţe funcţionale. În acest sens, metodologia de concepţie 
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porneşte de la a şti ce nevoie satisface produsul. După Bocquet (1998) „obiectul 
concepţiei şi realizării de produse constă în satisfacerea nevoilor clienţilor / 
consumatorilor / utilizatorilor, cu respectarea legislaţiei de protecţie a mediului şi 
aducerea de profit întreprinderii”. Astăzi, a concepe mai bine şi mai rapid este o 
obligaţie pentru o întreprindere care evoluează într-o piaţă cu o concurenţă acerbă 
(Poveda, 2001). Distanţa dintre inginerul de concepţie (echipa de concepţie) şi 
consumatorul / utilizatorul final este mare, datorită creşterii numărului de „actori” 
implicaţi în procesul de concepţie. Specialistul în concepţie nu este în contact direct 
cu utilizatorul comanditar (finanţator), în acest sens fiind necesar a se dezvolta 
instrumente şi metode care permit informarea-documentarea acestuia cu privire la 
nevoile reale ale consumatorului / utilizatorului final şi, în particular, referitor la 
nevoile sale afective. 

Realizarea obiectivului impune studierea metodelor şi mijloacelor de concepţie 
a produselor, în vederea elaborării unei metodologii de concepţie inovantă, bazată 
pe principiile ingineriei integrate şi pe integrarea utilizatorului în procesul de 
concepţie.  

Metodologia de concepţie dezvoltată este una accesibilă, care se bazează pe 
utilizarea unor mijloace informatice de culegere, stocare şi prelucrare a cerinţelor 
utilizatorilor, precum şi transpunere a acestora în specificaţii de concepţie, astfel 
încât să poată fi creat un nou produs, în corelaţie cu aşteptările clienţilor. 

De ce este necesară dezvoltarea unei noi metodologii? Pentru că este nevoie 
de o metodologie care să nu imobilizeze resursele financiare, tehnice şi umane, şi 
care să se bazeze pe implicarea consumatorului / utilizatorului, acesta jucând rolul 
de „dictator” pe piaţă. 

Demersul de concepţie tradiţional, secvenţial, bazat pe concepţia liniară, cu 
implicarea succesivă a deferiţilor specialişti, nu mai poate fi aplicat, deoarece un 
produs astfel conceput nu poate satisface nevoile consumatorilor / utilizatorilor. În 
condiţiile economice actuale, accentul se pune pe ingineria simultană, încercându-se 
paralelizarea unor activităţi ale ciclului de viaţă al produsului, ceea ce duce un câştig 
de timp şi reduce termenele de lansare şi de punere în distribuţie a produsului 
(Drăghici, 1999). De cele mai multe ori, în companiile din România, activitatea de 
concepţie este desfăşurată de o persoană sau un grup de persoane de formaţie 
inginerească. În condiţiile economice actuale este imperios necesar a se dezvolta 
echipe de concepţie multidisciplinare, în care sunt incluşi toţi specialiştii, inclusiv 
utilizatorul. 

Integrarea utilizatorului a devenit astfel o problemă indispensabilă, pentru că: 
• unele proiecte sunt greu de apreciat înainte de a fi puse în operă, din 

acest motiv este necesar a se şti utilitatea viitorului produs de la 
potenţialul utilizator; 

• aspectele ergonomice, estetice, sunt atent urmărite. 
Procesul de concepţie în companiile din România nu este unul de amploare, 

deoarece domeniul industrial şi în special cel de cercetare, este redus, activitatea în 
aceste sectoare fiind extrem de redusă. Dezvoltarea (creşterea) economică, a 
României s-a bazat pe companiile multinaţionale care îşi desfăşoară activitatea la 
noi în ţară în sistem lohn, ceea ce a făcut ca multe întreprinderi româneşti să 
utilizeze know-how-ul companiilor „mamă”, fără a fi interesate să dezvolte noi 
metode, mijloace, metodologii de concepţie. 

Modul prin care un produs este perceput de către consumatori / utilizatori are 
o influenţă determinantă pentru succesul comercial al produsului. După Andreani 
(2002), un proiect de concepţie iniţiat este viabil în proporţie de numai 5% şi 
aproape 95% din produsele noi eşuează. Concepţia, susţine acesta, corespunde unei 
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strategii pentru minimizarea riscului prin care un produs nou să fie prost perceput 
de către populaţia ţintă. După Pinheiro (1995) „consumatorul trebuie abordat prin a 
atrage atenţia sa, ulterior discutându-se probleme esenţiale”. Astfel, este necesară 
atragerea atenţiei consumatorului / utilizatorului, solicitarea organelor sale 
senzoriale prin stimularea inovantă şi amuzantă, înainte a se putea vorbi de raţiune.  

Din punct de vedere industrial, principalul argument care justifică tematica 
acestei cercetări este necesitatea de a pune la dispoziţia întreprinderilor instrumente 
ce permit înţelegerea mai bună a alegerilor făcute de către consumator/utilizator 
faţă de un produs. Aceste instrumente permit optimizarea concepţiei viitoarelor 
produse ale întreprinderii în funcţie de aşteptările consumatorilor/utilizatorilor. 
Această abordare induce următoarele întrebări:  

• care sunt instrumentele şi tehnicile care vor permite adoptarea unui 
răspuns? 

• cum pot fi ele aplicate?  
• care sunt rezultatele obţinute în urma aplicării? 

Răspunsurile la aceste întrebări constituie principalul aport adus de această 
teză. 

Obiectivul final al cercetării este acela de a prezenta o abordare ce poate 
genera instrumente utile procesului de concepţie a produselor. Rezultatele acestei 
cercetări vor da posibilitatea echipei de concepţie de a lua deciziile cu cel mai mic 
risc, raportându-se la aşteptările consumatorilor/utilizatorilor pe toată durata ciclului 
de viaţă al produsului. 

Produsele au devenit, pentru publicul larg, din ce în ce mai complexe şi mai 
sofisticate din punct de vedere tehnic. O primă sursă a complexităţii, în care intervin 
utilizatorii, ca actori ai procesului de concepţie, provine din numărul „elementelor” 
(funcţii, tehnologii) ce compun produsul, care creşte continuu. După părerea multor 
consumatori/utilizatori cu cât produsul are încorporate mai multe funcţii, cu atât 
este considerat mai performant.  

În prezent, ca o consecinţă a numărului crescut de funcţii şi a presiunii 
exercitate de concurenţă, un produs este din ce în ce mai dificil a fi conceput şi 
fabricat. O sursă a complexităţii procesului de concepţie provine din schimbările pe 
care le-au cunoscut şi le cunosc fazele procesului de dezvoltare a produsului.  

Principalul scop al procesului de concepţie este de a oferi satisfacţie 
consumatorului / utilizatorului, pentru a câştiga sau a menţine cotele de piaţă şi 
rentabilitatea investiţiei. Întrebarea care se pune este: „cum se poate elabora un 
produs complex, astfel încât să ofere satisfacţie consumatorului / utilizatorului?”. 
Valoarea adăugată produsului final printr-un nou serviciu, printr-o nouă tehnologie, 
prin câştigul de timp datorită procesului de fabricaţie reprezintă măsura satisfacţiei 
consumatorului / utilizatorului.  

În momentul actual, întreprinzătorii sunt în principal interesaţi de optimizarea 
costurilor, altfel spus de reducerea costurilor, precum şi de obţinerea unui produs ce  
garantează calitatea cerută (impusă) de clienţi / consumatori / utilizatori. Aceasta se 
explică prin faptul că întreprinderile evoluează astăzi într-un context de 
competitivitate şi concurenţă internaţională. De aceea, întreprinzătorii vor trebui să 
elaboreze strategii inovante, pentru a răspunde unor noi modele de consum. În 
prezent, „perenitatea” unei întreprinderi este direct legată de client, care decide 
achiziţionarea sau nu a produselor, el fiind primordial în luarea în calcul a cererii sale 
în modelul de optimizare (Poirson, 2005). Procesul de concepţie trebuie să aibă în 
vedere reducerea costurilor pe tot parcursul ciclului de viaţă al produsului.  

Înaintea utilizării unui produs acesta parcurge trei etape mari: concepţie, 
producţie şi comercializare. Integrarea utilizatorului în faza de concepţie, astfel încât 
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să fie inserate toate caracteristicile tehnice, ergonomice, estetice,... care îl „seduc”, 
a devenit o necesitate în condiţiile economice actuale. 

1.2. Structura tezei 

Obiectivul care a stat la baza realizării acestei teze este dezvoltarea unei 
metodologii de integrare a cerinţelor utilizatorului în faza de concepţie a produselor 
şi realizarea unei platforme de gestiune a informaţiilor furnizate de utilizator. Rolul 
platformei de gestiune a informaţiilor furnizate de utilizator este complex, deoarece 
ajută la culegerea informaţiilor de la potenţialii beneficiari, la prelucrarea acestora, 
precum şi la transpunerea cerinţelor utilizatorului în cerinţe funcţionale. Platforma 
de gestiune a informaţiilor furnizate de utilizatori se adresează întreprinderilor mici 
şi mijlocii, care nu au resurse financiare disponibile pentru a investi în pachete 
software costisitoare (Product Lifecycle Management PLM). 

Cercetarea realizată este una multidisciplinară şi, din acest motiv, este 
necesar a fi realizată optimizarea colaborării diferitelor categorii de actori: ingineri 
de concepţie, specialişti în marketing, psihologi, sociologi, specialişti în ergonomie, 
designeri. În acest sens sunt scoase în evidenţă caracteristicile unei echipe 
multidisciplinare, precum şi relaţiile umane din cadrul ei. 

Îndeplinirea obiectivelor acestei teze are dublu rol: 
• oferirea domeniului ştiinţific de noi teorii şi modele care să 

îmbunătăţească teoriile existente referitoare la implicarea utilizatorului 
în faza de concepţie a produselor; 

• furnizarea mediului de afaceri (industrial) a unei metodologii şi platforme 
care integrează utilizatorul în procesul de concepție al produsului. 

Rezultatele acestei cercetări vor contribui la dezvoltarea metodologiei de 
concepţie a produselor, prin luarea în calcul a interacţiunii dintre utilizator şi produs. 

În capitolul 2 este prezentată sinteza cunoştinţelor privind concepţia 
produselor centrată pe utilizator. Sunt definiţi principalii termeni de operare: client, 
consumator, utilizator, produs, nevoie, cerinţă. În urma cercetării bibliografice s-au 
identificat trei abordări privind integrarea utilizatorului în concepţia produsului, şi 
anume: concepţia orientată pe client (Costumer Oriented Design COD) sau 
concepţia centrată pe utilizator (User Centred Desing UCD), concepţia participativă 
(Participatory Design PD) şi concepţia bazată pe scenarii (Scenario Based Design 
SBD). Analiza acestor curente în cadrul cercetării teoretice a delimitat cadrul în care 
se va desfăşura cercetarea experimentală.  

În cel de-al treilea capitol este prezentat contextul ingineriei integrate, 
modele de concepţie, precum şi modelarea ciclului de viaţă al produsului în vederea 
integrării şi localizării utilizatorului în procesul de concepţie. Sunt prezentate 
modelele fundamentale de concepţie a produsului: concepţia algoritmică 
(sistematică) şi concepţia axiomatică. 

Obiectivul capitolului constă în localizarea cercetării, precum şi în identificarea 
mijloacelor şi metodelor specifice utilizate în procesul de concepţie al produselor. 
Acest capitol constituie baza metodologiei de integrare a cerinţelor utilizatorului în 
faza de concepţie.  

Dintre fazele ciclului de viaţă este abordată analiza necesităţii produsului, 
aceasta fiind definitorie pentru implicarea utilizatorului în dezvoltarea produsului. 
Modelarea ciclului de viaţă al produsului s-a realizat în cadrul Reţelei Naţionale de 
Cercetare în Ingineria Integrată a Produselor şi Proceselor (INPRO), finanţată prin
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Programul de Cercetare de Excelenţă, contract CEEX nr. 24 / 2006, echipei UPT 
revenindu-i sarcina de a identifica metodele şi mijloacele, constrângerile care 
intervin pe parcursul ciclului de viaţă al produsului. 

Pe baza concluziilor desprinse din capitolele 2 şi 3, în cel de-al patrulea 
capitol este prezentată o metodologie de integrare a cerinţelor utilizatorului în faza 
de concepţie a produselor. Metodologia a fost dezvoltată în urma cercetării teoretice 
privind concepţia produselor. Metodologia de cercetare folosită în lucrare poate fi 
descrisă ca un proces iterativ, care începe cu identificarea problemei sau procesului 
care trebuie investigat. Problema urmează să fie abordată în mod ştiinţific, pe baza 
cercetărilor actuale. Studiul continuă cu o nouă abordare, despre cum se poate 
rezolva necesitatea diagnosticului şi prognosticului, incluzând teoriile existente, 
scopul, obiectivele şi întrebările generate de cercetarea propusă.  

Plecând de la metodologia de integrare a cerinţelor utilizatorului în faza de 
concepţie a produselor, în capitolul 5 este realizată o platformă de gestiune a 
cerinţelor utilizatorului în vederea integrării lor în faza de concepţie a produsului. 
Această machetă se bazează pe realizarea unei cercetării de piaţă în mediu virtual, 
precum şi pe utilizarea unor programe software (SPSS, QFD Designer) care 
transpun cerinţele utilizatorului în specificaţii de concepţie. Pentru a demonstra 
utilizarea platformei informatice de gestiune a cerinţelor utilizatorului se tratează un 
studiu de caz referitor la îmbunătăţirea (reconcepţia) unui autovehicul ATV, prin 
ataşarea unei cabine de protecţie. 

Cercetările teoretice sunt validate prin utilizarea platformei de gestiune a 
cerinţelor utilizatorului în faza de studiu conceptual al unui produs. Aplicaţia a fost 
realizată în cadrul contractului de cercetare tip TD, nr. 3 / 2007, finanţat prin 
Programul Naţional PN II. 

În capitolul 6 sunt prezentate concluziile generale, contribuţiile personale şi 
perspectivele de cercetare viitoare.  

Bibliografia folosită pentru elaborarea lucrării cuprinde 167 referinţe, între 
care 46 lucrări ştiinţifice proprii, publicate în volumele unor conferinţe internaţionale 
şi în reviste, 22 lucrări fiind indexate ISI Web of Knowledge şi în alte baze de date 
internaţionale. 
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2. SINTEZA CUNOŞTINŢELOR PRIVIND 
INTEGRAREA UTILIZATORULUI ÎN 
PROCESUL DE CONCEPŢIE A 
PRODUSULUI 

2.1. Introducere 

În acest capitol este prezentată sinteza cercetării bibliografice privind 
principalele abordări referitoare la integrarea utilizatorului în procesul de concepţie a 
produsului. În prima parte este descris cadrul teoretic care va ajuta la clarificarea 
terminologiei, principalii termeni de operare, astfel încât să poată fi justificată 
utilizarea acestora pe tot parcursul efectuării cercetării şi elaborării lucrării. 
Abordările clasice de integrare a nevoilor utilizatorilor în procesul de concepţie sunt 
descrise ulterior. Se vor trata cele trei curente ce integrează 
clientul / consumatorul / utilizatorul în procesul de concepţie a produsului: concepţia 
orientată pe client (Costumer Oriented Design COD) sau concepţia centrată pe 
utilizator (User Centred Desing UCD), concepţia participativă (Participatory Design 
PD) şi concepţia bazată pe scenarii (Scenario Based Design SBD). 

2.2. Definirea termenilor de operare 

Conform DEX, prin concepţie (în engleză design, în franceză conception, în 
latină conceptio) se înţelege ansamblul, sistemul de idei privitoare la probleme 
filozofice, ştiinţifice, economice, morale, tehnice, literare etc.; înţelegerea, 
interpretarea fenomenelor pe baza unui sistem de idei. Atunci când un individ 
percepe un produs industrial, el o poate face printr-un ansamblu de modalităţi 
senzoriale. Acest lucru este just atunci când individul implică un ansamblu de 
simţuri în interacţiunea cu produsul, care creează o puternică legătură afectivă între 
individ şi produs. 

Concepţia este o activitate creativă care, plecând de la nevoile exprimate şi 
cunoştinţele existente, ajunge să definească produsul care să satisfacă aceste nevoi 
şi care să fie realizabil din punct de vedere tehnic (AFNOR, 1998). Concepţia este 
factorul cheie al procesului de dezvoltare a noilor produse. Dacă ne referim la 
termenul englez design, aceasta este activitatea care permite transformarea unei 
invenţii în inovaţie. Tendinţele actuale acordă un interes deosebit concepţiei 
serviciilor, în detrimentul produsului material. 

Concepţia produselor este un proces complex şi dinamic, în care un rol 
primordial îl ocupă intervenţia umană. Definirea cuvântului „concepţie” vine de la 
verbul „a concepe”. După Marele Dicţionar Universal Larousse: „a concepe orice 
lucru (acţiune, idee, sistem, dispozitiv, plan etc.) înseamnă elaborarea în minte, 
aranjarea diferitelor elemente şi realizarea efectivă sau a face posibilă realizarea.” 
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Concepţia unui produs constă în abordarea a trei aspecte ale unui produs şi a 

legăturilor dintre ele: aspectul funcţional, aspectul estetic şi socio-cultural, aspectul 
economic. Miza punerii în operă a diferitelor aspecte ale produsului constă în 
determinarea caracteristicilor fizice, a atributelor sale, precum şi a modului de 
obţinere, de realizare. 

În concluzie, concepţia produsului se referă la transformarea din abstract în 
concret a unei idei (noi) în produs (vandabil), a unei probleme în soluţie, de la 
funcţional la structural etc. 

2.2.1. Aspecte semantice ale noţiunilor de client, consumator, 
utilizator 

2.2.1.1 Noţiunea de client 

Una dintre definiţiile reţinute pentru termenul de client se referă la 
cumpărătorul efectiv sau potenţial al produselor create sau a serviciilor prestate de 
o unitate lucrativă (Niţă şi Popescu, 1999). Termenul de client este unul complex, 
deoarece reprezintă o componentă a micromediului economic, având o importanţă 
vitală pentru acesta. 

Clienţii alcătuiesc centrul de interes pentru orice organizaţie şi reprezintă 
firme, instituţii şi persoane individuale cărora le sunt adresate produsele (bunuri şi 
servicii) realizate. De aici a rezultat necesitatea atragerii lor în procesul de concepţie 
al produselor, prin luarea în considerare a informaţiilor furnizate de cercetările de 
marketing privind nevoile individuale, cererea pentru un anumit produs, 
comportamentul de cumpărare şi de consum a acestora. 

În funcţie de statutul lor, de natura solicitării faţă de produs (serviciu), clienţii 
se pot grupa astfel: 

• consumatori colectivi; 
• utilizatori industriali; 
• firme de distribuţie; 
• instituţii bugetare. 

Evoluţia pe termen lung a întreprinderii este influenţată de dinamica relaţiei 
dintre aceasta şi clienţii săi, care este condiţionată de strategia stabilită. Un rol 
important în optimizarea relaţiei cu clienţii revine culturii organizaţionale, care 
trebuie orientată spre aceştia. În acest sens pot fi avute în vedere o serie de 
orientări strategice (Florescu ş.a., 2003): 

• acordarea unei atenţii maxime orientării clienţilor pentru a le oferi 
satisfacţie prin calitatea şi valoarea serviciilor, în condiţii financiare cât 
mai avantajoase; 

• personalizarea produselor/serviciilor în raport cu cerinţele individuale; 
• reducerea timpului de livrare a produselor/serviciilor pe piaţă, având în 

vedere fenomenul de volatilitate crescândă a preferinţelor clienţilor; 
• extinderea acţiunii de parteneriat cu clienţii; 
• conlucrarea cu grupurile, reţelele şi alianţele de cumpărători. 

În funcţie de ceea ce doresc să obţină primordial de la produsul cumpărat, 
clienţii se pot clasifica astfel: 

• Clienţi orientaţi pe preţ. Aceştia doresc valoare prin costuri scăzute, 
cunosc produsul şi îi interesează doar preţul; 
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• Clienţi orientaţi pe soluţii. Doresc valoare prin cât mai multe avantaje 
aduse de produs. În cazul produselor complexe (industriale) clienţii au 
nevoie de ajutorul experţilor (prescriptorilor); 

• Clienţi cu „valoare” strategică. Vor valoare prin cât mai multe 
avantaje şi costuri scăzute. 

Clientul este persoana fizică sau juridică ce cumpără produse de la o 
altă persoană fizică sau juridică, cu scopul de a le folosi în interes propriu 
(client final - consumator) sau pentru a le vinde altor persoane fizice sau 
juridice (client intermediar în sistemul de distribuţie). 

2.2.1.2 Noțiunea de consumator 

Termenul de consumator se referă la orice subiect economic al cărui 
comportament este îndreptat spre satisfacerea necesităţilor individuale sau ale 
microgrupului de apartenenţă. În sens larg, prin consumator este definită orice 
persoană care consumă bunuri rezultate în urma unui proces de producţie. Teoria 
economică consideră consumatorul ca fiind clientul final al produsului (Bacali, 2002). 
Termenul de consumator este cuprinzător, el având în vedere atât milioanele de 
persoane cu nevoile, dorinţele şi preferinţele lor şi, mai ales, cu puterea lor de 
cumpărare, cât şi organizaţiile, instituţiile administraţiei de stat care cumpără 
produsul sau serviciul pentru satisfacerea nevoilor proprii. 

În calitatea sa de purtător al cererii de produse, consumatorul joacă un rol 
important în cadrul mecanismului pieţei, constituind un element de referinţă al 
acţiunii întreprinse de ceilalţi ”actori” ai acesteia. Activităţile de producţie, deciziile şi 
acţiunile întreprinzătorilor vor avea drept punct de referinţă satisfacerea nevoilor de 
consum, preferinţele consumatorului, comportamentul acestuia. În condiţiile în care 
economia cunoaşte o anumită dezvoltare, pe măsura creşterii puterii de cumpărare, 
rolul consumatorului devine tot mai complex, un număr tot mai mare de organizaţii 
fiind afectat de comportamentul acestuia (Florescu ş.a., 2003). 

Având în vedere marea complexitate şi diversitate a formelor de consum, 
diferenţiate între ele prin caracteristici proprii, s-a impus clasificarea acestora în 
funcţie de o serie de criterii: 

1. Destinaţia finală a produselor (bunurilor şi serviciilor). Din acest 
punct de vedere s-au delimitat:  
• consumul productiv, al cărui obiect de cercetare îl constituie producţia 

de bunuri sau servicii; 
• consumul neproductiv, care se referă la utilizarea de mărfuri de diferite 

categorii, pentru consumul propriu, al familiei sau gospodăriei proprii.  
După modul în care sunt utilizate bunurile sau serviciile, consumul poate fi: 
• colectiv; 
• individual (personal). 

În funcţie de natura produselor consumate se diferenţiază următoarele tipuri 
de consum: 

• de produse alimentare; 
• de produse nealimentare; 
• consum de servicii. 

2. Modul de procurare al bunurilor şi serviciilor împarte consumul în: 
• consum de mărfuri, care implică un schimb pe o anumită piaţă; 
• autoconsum, care exclude procesul de schimb, referindu-se la produsele 

care se realizează în gospodăriile sau întreprinderile proprii. 
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3. Durata consumului, criteriu folosit pentru tipologizarea consumului, având 
în vedere implicit şi natura produselor consumate, clasifică consumul în: 
• consum de moment, uneori chiar instantaneu; 
• consum de bunuri şi servicii de folosinţă curentă; 
• consum de bunuri şi servicii de folosinţă periodică; 
• consum de bunuri şi servicii de folosinţă îndelungată. 

În sens larg, prin consumator este definită orice persoană care consumă 
bunuri rezultate în urma unui proces productiv. Din punct de vedere al teoriei 
economice, noţiunea de consumator se asociază cu consumul neproductiv, fiind 
considerat utilizatorul final al bunurilor şi serviciilor. 

Din punct de vedere legal, Ordonanţa Guvernului României 21/1992 defineşte 
consumatorul ca fiind persoana fizică ce dobândeşte, utilizează sau consumă, ca 
destinatar final, produse obţinute de la agenţii economici sau care beneficiază de 
serviciile prestate de aceştia. 

Cumpărătorul reprezintă persoana fizică sau juridică, parte a unui proces de 
vânzare-cumpărare, care contra unei sume de bani achiziţionează un bun sau 
serviciu, pentru consum sau pentru a-l revinde. 

Din punct de vedere al legăturii dintre consumator şi cumpărător (client) 
există două situaţii: 

• consumatorul se află în postura de cumpărător atunci când cumpărătorul 
este cel care consumă produsele, imediat sau într-un timp mai 
îndelungat, singur, cu familia sau cu un alt grup de persoane, 
satisfăcându-şi astfel o nevoie cu caracter personal sau a grupului în 
care este inclus individul; 

• consumatorul nu se identifică cu cumpărătorul, în cazul persoanelor care 
cumpără produse şi le dau spre consum unor alte persoane. 

Cert este că, în ambele situaţii, cumpărarea precede consumul, sau altfel spus 
cumpărătorul determină existenţa consumatorului. 

Consumatorul este persoana fizică sau juridică ce cumpără produse 
de la o altă persoană fizică sau juridică, cu scopul de a le folosi pentru 
satisfacerea nevoilor sale (client final). 

2.2.1.3 Noțiunea de utilizator 

Utilizatorul final este persoana care foloseşte în mod direct produsul, spre 
deosebire de un client, care este posibil să nu-l folosească (Ivanovic şi Collin, 2003). 

Termenul de utilizator industrial (instituţional) are în vedere persoana care 
pune în serviciu, în scopuri profesionale, un produs (bun sau serviciu) cumpărat. 
Alegerea şi utilizarea unui produs reprezintă, în cazul utilizatorului industrial 
(instituţional), o sinteză a nevoilor conturate şi reliefate de un grup de colaboratori 
din cadrul unităţii respective, cu privire la necesitatea, cantitatea şi calitatea, nivelul 
preţului şi cadrul de utilizare a produsului în cauză (Florescu ş.a., 2003). 

Utilizatorul este persoana fizică sau juridică ce cumpără produse de la 
o altă persoană fizică sau juridică, cu scopul de a le utiliza în interes 
propriu (utilizator final) sau pentru a realiza alte bunuri şi servicii 
(utilizator intermediar, foloseşte componente pentru realizare de 
subansambluri/semifabricate sau produse finite). 
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2.2.1.4 Concluzii 

Analizarea termenilor de client, consumator şi utilizator a fost necesară pentru 
a putea înţelege modul în care fiecare dintre aceştia poate fi implicat în procesul de 
concepţie al produselor. Se consideră că termenul de client este cel mai 
cuprinzător. Dintre categoriile de clienţi, interesul major privind implicarea în 
procesul de concepţie revine consumatorului şi utilizatorului, deoarece ei 
sunt beneficiarii direcţi ai produselor noi dezvoltate, precum şi a avantajelor oferite 
de acestea. Conform definiţiilor şi clasificărilor anterioare, clientul poate juca atât 
rolul de consumator, cât şi pe cel de utilizator, fiind considerat şi intermediar. 

În continuare, în această lucrare vom folosi cu precădere termenul de 
utilizator, deoarece obiectul cercetărilor teoretice şi experimentale sunt 
produsele industriale. 

2.2.2. Aspecte semantice ale conceptului de produs 

Produsul este definit (DEX) ca un ansamblu structurat de atribute ce oferă 
consumatorilor un set de beneficii (avantaje), aşa cum este el perceput pe piaţă. 

Atributele sunt caracteristici tangibile şi intangibile, reale sau ţinând de 
orizontul de aşteptare, prin care produsele sunt identificate şi diferenţiate în cadrul 
universului din care fac parte. De obicei, ele sunt specificate prin trăsături şi 
beneficii: 

• trăsăturile sunt acele caracteristici identificabile, cum ar fi: materii 
prime şi auxiliare, procese de fabricaţie, structuri, componente, 
parametri de funcţionare, servicii adiţionale şi particularităţi estetice, 
performanţe, marcă etc. Specificaţiile care descriu un produs fac referire 
la funcţiile şi utilizările ce decurg din trăsături particulare ale acestuia şi 
modalitatea concretă în care ele se îmbină, generând împreună setul de 
beneficii specifice; 

• beneficiile constituie un atribut al produsului, exprimat în termenii a 
ceea ce primeşte consumatorul de la produs. Ele se pot concretiza în 
câştiguri economice, economii de timp şi/sau efort, bunăstare (sănătate, 
formă fizică, imagine favorabilă etc.) satisfacţii senzoriale.  

Conceperea unui nou produs urmăreşte găsirea acelei configuraţii optime care 
să ofere consumatorului ţintă o valoare mai mare faţă de concurenţă. Dintr-o 
perspectivă strategică de marketing, câteva aspecte semantice ale noţiunii de 
produs reţin în mod deosebit atenţia (Boier, 1997): 

• caracterul sistemic al produsului; 
• beneficiile pe care consumatorul le caută în produs şi care-i conferă 

acestuia o anumită utilitate; 
• percepţia produsului pe piaţă; 
• conceperea produsului din perspectiva marketingului societal. 

Etapele de care se ţine seama în practica de concepţie sunt (Fig. 2.1): 

Fig. 2.1. Etapele concepţiei produsului (Mihărtescu şi Drăghici A., 2004) 

Identificarea nevoilor pe 
care produsul urmează 
să le satisfacă. 

Concepţia şi 
proiectarea produsului 
tangibil, cu toate 
componentele sale. 

Conceperea acelui set de 
beneficii care să completeze 
produsul, făcându-l apt de a 
satisface în cele mai bune 
condiţii aşteptările utilizatorilor.
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2.2.2.1 Conceptul de produs în optica marketingului 

Noţiunea de produs a constituit obiectul unor multiple abordări. Marketingul 
defineşte drept produs orice realizare materială sau nematerială, destinată 
satisfacerii unei nevoi prin consum. În optica de marketing produsele înseamnă 
bunurile materiale, dar şi serviciile, lucrările, creaţiile artistice, ideile, informaţiile 
destinate schimbului.  

În perioada contemporană câştigă teren abordarea sistemică, abordare ce 
înglobează - alături de substanţa materială a bunului ce satisface o nevoie - întreaga 
ambianţă ce înconjoară produsul, în care intră şi un şir de elemente acorporale. 
Tocmai de aceea, în procesul concepţiei trebuie să se ţină seama de toate aceste 
elemente. Rezultă că produsul este un fenomen foarte complex care poate fi definit 
în ultimă instanţă prin următoarele componente: 

a. componente corporale, care cuprind caracteristicile merceologice ale 
produsului, cum ar fi: forma, ambalajul, gabaritul, capacitatea, structura, 
conţinutul, greutatea, densitatea, putere instalată etc.; 

b. componente acorporale, care cuprind: nume, marcă, preţ, instrucţiuni 
de utilizare, servicii asociate etc.; 

c. comunicarea privitoare la produs, constituită dintr-un ansamblu de 
informaţii transmise de producător sau distribuitor prin complexul sistem 
de promovare; 

d. imaginea produsului, constituită dintr-o sinteză a reprezentărilor 
mentale ale produsului în rândul cumpărătorilor. Deşi este o componentă 
subiectivă, ea poate scoate în evidenţă produsul, conferindu-i o anumită 
poziţie în oferta agregată.  

e. componente funcţionale sau de utilitate - produsul încorporează în 
sine şi modul cum poate fi consumat sau utilizat.  

Din enumerarea de mai sus, la care se mai pot adăuga şi altele, rezultă că în 
optica de marketing, studiul asupra produsului se referă la statutul de produs 
global.  

În funcţie de destinaţia pe care o au, produsele se clasifică în (fig. 2.2): 
• produse destinate consumatorilor individuali – produse de larg consum; 
• produse destinate consumatorilor organizaţionali – produse industriale. 

 
Fig. 2.2. Clasificarea produselor, în optica de marketing (Mihărtescu şi Drăghici A., 2004) 

Produse destinate consumatorilor 
organizaţionali (produse industriale): 
• Materii prime 
• Echipamente 
• Consultanţă pt. utilizare 
• Accesorii 
• Materiale 
• Servicii

Produse 

Produse destinate consumatorilor 
individuali (produse de larg consum): 
• Produse obişnuite 
• Produse deosebite 
• Produse speciale 
• Produse nesolicitate
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Unele dintre produsele destinate consumatorilor individuali sunt utilizate şi de 
către consumatorii organizaţionali, rolul lor fiind acela de a răspunde unor nevoi ale 
membrilor organizaţiei, dar nu intră în procesele de producţie a altor produse 
(Mironeasa, 2000). 

2.2.2.2 Conceptul de produs în optica ingineriei 

În optica ingineriei, produsul este definit ca un ansamblu industrial destinat 
utilizării (Drăghici, 1999). El poate fi: 

• produs finit: ansamblu industrial pregătit pentru utilizare, identificabil 
în mod clar de către clientelă, făcând parte din catalogul întreprinderii; 

• produs semi-finit: ansamblu care intră în componenţa unui produs mai 
complex, putând fi comercializat şi individual, ca piesă de schimb sau 
componentă. 

Clasificarea produselor prin optica ingineriei se poate face în funcţie de două 
criterii (Drăghici, 1999): 

1. După destinaţie. Fiecare categorie de produse posedă caracteristici 
diferite în funcţie de destinaţia pe care o au. Produsele pot fi: 
• Produse complexe, de tip “bun de echipament”. Această categorie 

de produse se caracterizează prin varietatea produselor şi diversitatea 
modurilor de obţinere; 

• Produse standard, de tip “mare public” sau “bun de larg consum”. 
Acestea sunt produse de mai mică complexitate; 

• Produse complexe cu mare valoare adăugată. Sunt produse de 
mare complexitate, fabricate ca unicat sau în serie foarte mică; 

• Produse elementare. Sunt produse simple, constituite din puţine 
componente. 

2. După modul de obţinere. Precedenta clasificare are avantajul de a 
disocia natura produsului de modul său de elaborare. David Blacklock, 
dimpotrivă, le asociază atunci când propune clasificarea “VAT”. Această 
clasificare pune în evidenţă numărul de produse finite obţinute în funcţie 
de materii prime şi/sau de componente utilizate: 
• Produse de tip V. Corespund produselor obţinute în industriile de tip 

proces. Pornind de la un număr restrâns de materii prime se fabrică o 
gamă mare de produse finite; 

• Produse de tip A. Corespund produselor asamblate în mod clasic. 
Pornind de la componente numeroase este fabricată o gamă mică de 
produse; 

• Produse de tip T. Corespund produselor obţinute printr-o asamblare 
modernă. Pornind de la componente comune sunt asamblate 
numeroase produse finite; 

• Produse de tip X. Acest tip este un derivat al produselor de tip T 
obţinut printr-o combinaţie a produselor de tip A şi V. Se fabrică mai 
întâi un număr limitat de produse semi-finite de tip A, apoi prin 
multiple combinaţii ale acestor produse semi-finite de tip V, adaptate 
nevoilor specifice ale clienţilor. Acest mod de fabricaţie este 
caracteristic produselor care au numeroase variante. 
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2.2.2.3 Percepţia produsului pe piaţă 

O greşeală frecventă a producătorilor este lansarea unui produs fără a 
cunoaşte anumite aspecte. 

Valoarea şi perspectiva pieţei. Lansarea unui produs şi modalitatea în care 
se va realiza acest proces este determinat de piaţă, prin următoarele:  

• valoarea pieţei, definită prin potenţialul acesteia; 
• perspectivele şi potenţialul dinamic al pieţei; 
• structura şi segmentarea sa. 

Identificarea celui mai atractiv segment de piaţă poate determina conceperea 
şi fabricarea unui produs de succes. 

Potenţialul produsului. O dată ce a fost identificat cel mai promiţător 
segment de piaţă, produsul trebuie să fie conceput în concordanţă cu cerinţele 
acestuia (Boier, 1997). Pentru a determina potenţialul produsului sau serviciului, 
trebuie acordată atenţie următoarelor:  

• dacă produsul satisface cerinţele de bază sau este un produs de lux 
(poziţionarea); 

• atractivitatea produsului pentru potenţialii clienţi (raportul calitate / 
preţ); 

• puncte forte faţă de produsele similare (avantajele concurenţiale). 
Concurenţa. Dacă nu a fost identificată concurenţa, nici cele mai 

promiţătoare pieţe şi cele mai perfecte concepte nu pot să asigure succesul 
comercial al produsului. Drept urmare, există câteva probleme ce trebuie studiate cu 
atenţie: 

• segmentele de piaţă şi activitatea strategică a concurenţei (produse şi 
achiziţii); 

• poziţionarea ridicată a barierei de intrare, astfel încât concurenţa să fie 
ocupată pentru un timp doar cu recuperarea decalajului; 

• existenţa premiselor unor alianţe strategice (colaborare între firme 
concurente în vederea consolidării şi extinderii poziţiei pe piaţă). 

Pentru a obţine avantaje competitive, multe companii dezvoltă relaţii pe 
termen lung cu clienţii, atrăgându-i în activitatea de marketing şi, mai nou, în cea 
de concepţie. “Visul” specialiştilor de marketing este să aibă informaţii în timp real 
despre utilizatori şi comportamentul de consum al acestora (Ionaş ş.a., 2001). 

Companiile se bazează pe cercetări de marketing chiar şi în cazul determinării 
gradului de acceptare al unui nou produs în rândul potenţialilor clienţi. Un eşec în 
lansarea unui produs influenţează nu doar rezultatele financiare, ci şi imaginea pe 
piaţă companiei.  

Stabilirea obiectivelor în cercetarea profilului utilizatorului trebuie să răspundă  
următoarelor întrebări: 

Cine formează piaţa unui produs? Pe orice piaţă, companiile se întreabă 
cine sunt clienţii lor. Sunt predominant tineri sau în vârstă? Sunt femei sau bărbaţi? 
Care este nivelul venitului lor? Astfel sunt obţinute informaţii demografice care 
constituie un punct de plecare în realizarea unui profil al cumpărătorului. 

Ce se cumpără pe piaţă? Există pe piaţă un produs preferat de către 
consumatori? Există o tendinţă de migrare către un anume produs? Va accepta piaţa 
noi produse sau modificări ale produselor existente? Aceste întrebări oferă o imagine 
asupra mecanismelor procesului de cumpărare. Răspunsurile indică gradul de 
acceptare de către clienţi a noului, a inovării, în termeni de opinii, atitudini şi 
comportament de cumpărare. 
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De ce cumpără clienţii? Unele companii ignoră motivele care sunt luate in 
considerare când se optează pentru un produs sau altul. Chiar dacă există şi 
cumpărături făcute din impuls, de cele mai multe ori sunt căutate produsele care 
oferă beneficii, valoare şi satisfacţie. In acest caz poate fi pusă întrebarea: De ce 
sunt mai populare anumite produse şi sunt percepute ca fiind mai bune ca altele?  

Cine ia decizia? Este esenţial să ştim cine se implică activ în procesul de 
cumpărare. Utilizatorii unui produs nu sunt neapărat şi cei care iau decizia de 
cumpărare. De exemplu, consumul produselor alimentare adresate copiilor este 
adesea reglementat de către părinţi. Nu se recomandă ca publicitatea la aceste 
produse să se concentreze doar asupra copiilor şi să ignore informaţiile adresate 
părinţilor. Identificarea decidenţilor este o problemă importantă care trebuie avută 
în vedere într-un studiu de profil al consumatorului.  

Cum se ia decizia de cumpărare? Care sunt raţionamentele pe care le 
urmează consumatorii când iau decizia? Comportamentul acestora poate fi influenţat 
de către factori sociali, culturali şi economici. 

Când se cumpără? Unele produse au caracter de permanenţă pe piaţă, iar 
altele sezonier. Cererea de produse este stimulată de factori sociali sau culturali. De 
exemplu: stilul de viaţă al clientului poate determina ziua sau săptămâna în care se 
face cumpărarea. 

De unde se cumpără? Este importantă identificarea locaţiei din care se 
preferă achiziţionarea unui anumit produs: supermarketuri, „magazinul de la colţ” 
sau noi metode de vânzare cum ar fi cea on-line. 

Cercetarea de marketing a evoluat prin încorporarea de informaţii din 
domeniul ştiinţelor sociale, în speţă psihologia şi sociologia. Utilizând cunoştinţe din 
aceste domenii, companiile pot înţelege mai bine comportamentul utilizatorilor, 
nevoile şi dorinţele acestora. Cercetarea de marketing nu este un oracol care prezice 
acţiunile umane, însă poate identifica tendinţe în comportamente. Aceste tendinţe 
pot sta la baza deciziilor strategice ale unei organizaţii. 

2.2.2.4 Concluzii 

Abordarea bidisciplinară, prin optica de marketing şi cea a ingineriei, este 
necesară, deoarece trebuie identificate punctele de vedere ale celor două domenii 
de activitate. Conceptul de produs în optica de marketing acordă o importanţă 
deosebită produsului tangibil (trăsături, stil, marcă, ambalaj şi calitate) şi produsului 
global (livrare, servicii post-vânzare, garanţie, consiliere cu privire la alegere şi 
utilizare etc.), pe când în optica ingineriei conceptul de produs se concentrează pe 
produsul de bază (avantaj central). 

În funcţie de tipul de produs, clienţii sunt influenţaţi în decizia de cumpărare 
de componentele acorporale (marcă, preţ etc.), pentru bunurile de larg consum şi 
de componentele corporale (gabarit, capacitate, structură, conţinut, greutate, 
densitate etc.) în cazul produselor industriale. Factorii de influenţă ai 
comportamentului uman trebuie cunoscuţi pentru a dezvolta produse în corelaţie cu 
aşteptările clientului.  

In figura 2.3 se prezintă sinteza noţiunilor privind produsul în optica de 
marketing şi cea a ingineriei. 

Plecând de la cele două abordări ale conceptului de produs trebuie creată şi 
dezvoltată o metodologie care să integreze cerinţele utilizatorului în faza de 
concepţie. 
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Fig. 2.3. Utilizatorul, element central al conceptului de produs (Mihărtescu şi Drăghici A, 2004) 

2.2.3. Produsul extins 

Produsul extins poate fi considerat ca o oportunitate în diferenţierea faţă de 
concurenţă, cu scopul de a creşte competitivitatea. Diferenţierea se poate face prin 
luarea în considerare a aspectelor tangibile şi a celor intangibile ale produsului, 
bazate integral pe serviciile oferite. Este obiectiv şi necesar să oferi clientului un 
pachet de utilitate, decât doar un produs. Coeziunea între produsul propriu-zis, 
serviciile asociate şi caracteristicile ciclului de viaţă se identifică în termenul de 
produs extins. 

Competitivitatea este totdeauna rezultatul soluţiilor din industrie şi 
management (Porter, 1992), datorită dezvoltărilor revoluţionare din tehnologia 
informaţiei şi a comunicării, managementului, re-engineeringului, precum şi a 
eforturilor susţinute a specialiştilor şi producătorilor implicaţi în cercetare şi 
dezvoltare (Bullinger, 1994). Companiile deţin un avantaj competitiv dacă sunt 
capabile să ofere noi servicii asociate, bazate pe noi tehnologii care să aducă valoare 
suplimentară pentru utilizator. 

Azi, climatul afacerilor este dominat de congestii economice, politice, sociale şi 
tehnologice, care oferă incertitudine, risc şi complexitate. Deoarece evoluţia 
tehnologiei, aşteptările clienţilor şi ecourile din piaţă continuă să schimbe rata de 
creştere (dezvoltare), este necesară ajustarea produselor şi serviciilor în timp util, 
cu scopul de a evita nesatisfacerea cerinţelor utilizatorilor.  

Preţurile şi problemele economice sunt caracteristici decisive pentru 
industrializare şi producţia de masă aflată în regres (Fig. 2.4). Acest model a evoluat 
în timp într-un mod care a iniţiat aspecte suplimentare. Caracteristica decisivă 
pentru sistemele de producţie - generatoare de avantaj competitiv - este inovarea. 
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Fig. 2.4. Evoluţia sistemului de producţie, consecinţă a noilor cerinţe din piaţă, după (Jagdev şi 
Browne, 1998) 

 
Încercarea de a defini produsul extins este destul de complicată, fiind 

necesară luarea în considerarea a unor condiţii prealabile. 
Orice activitate de producţie este cauzată de nevoile utilizatorilor. Produsul 

extins poate oricând ajuta la definirea şi identificarea de noi nevoi ale utilizatorului. 
Produsul extins este constituit din produsul fizic, precum şi din serviciile sau 

accesoriile asociate, sub forma unui pachet atractiv pentru a fi achiziţionat de 
utilizator.  

2.2.3.1 Modelul de produs extins 

Produsul poate fi reprezentat de o manieră tridimensională, după cum 
urmează: 

• Produs de bază (avantaj central) constituind nivelul esenţial, cel care 
evidenţiază, dincolo de trăsăturile particulare, beneficiile pe care 
utilizatorul le caută. Produsul central se referă la funcţia de bază. 

• Produsul tangibil reprezintă o concretizare particulară a produsului de 
bază, prezentând mai multe caracteristici: trăsături, stil, marcă, 
ambalaj, calitate etc. Caracteristicile tangibile sunt diferite de la un 
producător la altul. 

• Produsul global cuprinde serviciile adiţionale oferite complementar 
produsului tangibil. 

Ultimele două niveluri ale unui produs conţin suportul tangibil şi intangibil, 
prin care avantajele aşteptate de către utilizator îi sunt remise acestuia. 
Componentele ce conturează nivelurile doi şi trei pot fi evaluate, totodată sub 
aspectul caracteristicilor structurale (trăsături merceologice), funcţionale 
(performanţe) şi estetice (stil, culoare, design). 

Modelul de produs extins se poate descrie şi sub forma a trei niveluri, 
prezentate în figura 2.5, în care se ilustrează diferenţa între produsul în sens 
restrâns şi cel în sens larg. 

Produsul, în sens restrâns, este considerat bunul ca entitate tangibilă, care 
este oferit pe piaţă, pe când produsul în sens larg oferă indicii despre rolul 
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produsului care va rezolva problemele utilizatorilor, precum şi satisfacerea cerinţelor 
acestora. 

 

 
 

Fig. 2.5. Nivelurile produsului (Mihărtescu şi Drăghici, 2006) 
 
Principalul obiectiv pentru competitivitatea produsului pe piaţă este 
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concepţie şi calitate) (Jagdev ş.a., 2004). Acestea ar trebui să ajute membrii echipei 
de concepţie să elaboreze metode şi instrumente inovative pentru dezvoltarea 
funcţiilor produsului. În acest caz, funcţiile produsului ar trebui elaborate pe baza 
cerinţelor şi constrângerilor (Fig. 2.6) de tipul: satisfacerea nevoilor utilizatorilor, 
aplicarea tehnologiilor şi dezvoltarea metodelor, dezvoltarea ciclului de viaţă al 
produsului, disponibilitatea companiilor (reţelelor de întreprinderi) pentru inovaţie, 
tendinţele pieţei. În acest sistem de „constrângeri” membrii echipei de concepţie 
trebuie să găsească o nişă „fără riscuri” pentru inovare , dar cu un impact puternic 
în creşterea calităţii produsului (în special din perspectiva utilizatorului) şi 
competitivităţii produsului pe tot parcursul ciclului de viaţă. 

 

 
 

Fig. 2.6. Implicaţii şi legături în definirea produsului extins, după (Jagdev ş.a., 2004) 

2.2.3.2 Impulsuri pentru dezvoltarea produsului extins 

Principalul impuls pentru evoluţia produsului extins este concurenţa. În 
condiţiile pieţei mondiale, caracterizată de o supraofertă de produse, va câştiga acel 
producător care va şti să realizeze un produs central deosebit şi care oferă servicii 
cât mai diversificate potenţialului utilizator. Obiectivul principal este ca pachetul 
(produs şi servicii) realizat să fie mult mai atractiv prin adăugarea de servicii 
valoroase produsului central. 

Impulsuri secundare pentru evoluţia produsului extins mai pot fi considerate 
legislaţia şi mediul natural. Dispunerea de produse intacte şi nepoluante până la 
finalul perioadei de funcţionare este unul dintre dezideratele oricărui utilizator şi 
producător, care nu vrea să intre în conflict cu legislaţia în vigoare, dar nici cu 
organizaţiile de protecţia mediului. 

Produsul extins se caracterizează prin: 
• combinaţia produsului fizic cu servicii, în scopul creşterii competitivităţii 

pe piaţă;  
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• extinderea produsului tangibil, care poate fi puternic particularizat, 

alături de caracteristici care să-i confere uşurinţă în utilizare, precum şi 
asigurarea mentenanţei este calea spre succes; 

• extinderea produselor intangibile, care sunt cunoştinţe în domeniu şi 
informaţii, şi pot consta în servicii, pachete software etc.; 

• colaborări pentru asigurarea fluxului de materiale şi informaţii cu scopul 
creşterii valorii la consumator/utilizator. Obiectivul numărul 1 al 
utilizatorului este obţinerea de beneficii, de satisfacție. 

Distribuitorul este cel care aduce laolaltă accesoriile şi serviciile suplimentare 
în jurul produsului central şi dezvoltă produsul extins pentru a face cumpărarea mult 
mai atractivă pentru clientul final. 

2.2.3.3 Concluzii 

Produsul trebuie să răspundă, prin funcţiile şi prin atributele sale, nevoilor 
utilizatorului: „produsele sunt reprezentate de toate entităţile susceptibile de a 
satisface o nevoie sau o dorinţă” (Moles, 1999). Giget (1998) aduce o viziune mult 
mai sistematică asupra legăturii dintre utilizator şi produs: ”produsul reprezintă un 
punct de contact între oferta unei întreprinderi, izvorâtă din cunoştinţe şi cererea 
indivizilor care reprezintă nevoile, „visele” şi dorinţele” ce trebuie satisfăcute. În 
concluzie, produsul trebuie să răspundă unor nevoi ale indivizilor, atât din punct de 
vedere raţional, cât şi afectiv. 

2.2.4. Nevoile umane 

Asociaţia Franceză pentru Analiza Valorii (AFAV) defineşte nevoia astfel: 
„Nevoia corespunde unui sentiment de lipsă, mai puţin agreabil, a cărei satisfacere 
este necesară. De multe ori nevoia este asociată cu o activitate, nu este întotdeauna 
exprimată sau atribuită. Nevoia poate să apară, să subziste, să evolueze, să dispară 
în anumite condiţii. Aceste condiţii depind de contextul şi perioada considerată. 
Adesea este prost sau insuficient exprimată, datorită lipsei unei examinări şi a unor 
criterii obiective”. 

După Kotler şi Dubois (1997), nevoile există în stare brută în natura umană. 
Hetzel (2002) subliniază că oamenii sunt întâmplări ale unor nevoi logice în raport 
cu consumul, a unei logici de seducţie, de dorinţă. Această opinie subliniază 
importanţa unui produs, atât din punct de vedere raţional cât şi din punct de vedere 
afectiv, emoţional. Henzel consideră că OMUL a ajuns în ERA consumului afectiv, 
care se caracterizează prin următoarele: 

• motivaţia afectivă este preferabilă utilităţii; 
• percepţia subiectivă a produsului ia din atributele fizice ale produsului;  
• elementele intangibile vin să domine elementele tangibile pe care le 

oferă produsul.  

2.2.4.1 Modele de clasificare a nevoilor 

Piramida lui Maslow 
Maslow (1943) a schematizat şi ierarhizat nevoile umane sub forma unei 

piramide care îi poartă  numele, prezentată în figura 2.7. Modelul Maslow ilustrează 
foarte bine noţiunea de insatisfacţie permanentă a omului: nevoile se succed de la 
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un nivel la altul, către infinit. Oamenii nu pot ajunge la o satisfacţie durabilă, 
deoarece atunci când este satisfăcută o nevoie, apare alta imediat (Person, 2003). 
Această  teorie, care se aplică asupra nevoilor OMULUI de-a lungul vieţii sale, se 
aplică în aceiaşi măsură asupra nevoilor utilizatorului vis-à-vis de un produs 
industrial (utilizatorul oboseşte rapid din cauza unei noutăţi, a unei noi funcţii sau a 
unei inovări ergonomice), obţinut şi consacrat pentru a satisface alte nevoi, de la 
nivel superior. 

 
Fig. 2.7. Ierarhizarea nevoilor, după (Maslow, 1943)  

 
Modelul Kano 
Kano (1984) a scos în evidenţă o altă ierarhie a nevoilor. Au fost definite trei 

tipuri de nevoi ale individului vis-à-vis de un produs (Fig. 2.8): 
 

 
Fig. 2.8. Modelul Kano pentru satisfacerea nevoilor consumatorului, după (Kano ş.a., 1984) 
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• nevoi indispensabile: dacă aceste nevoi nu sunt satisfăcute, OMUL 

este extrem de nemulţumit. Însă, dacă aceste nevoi sunt satisfăcute, nu 
aduc nici o satisfacţie suplimentară, deoarece acestea sunt aşteptate. 
Făcând o paralelă cu modelul Jordan (2000) se poate estima că factorii 
de funcţionalitate (primul nivel al piramidei Jordan), precum şi factorii de 
utilitate (nivelul al doilea al modelului) sunt NEVOI INDISPENSABILE, 
acestea reprezintă condiţii necesare, dar nu suficiente pentru 
satisfacerea utilizatorului; 

• nevoi unidimensionale: dacă aceste nevoi sunt satisfăcute, creşte 
satisfacţia utilizatorului, dar şi invers (dacă nu sunt satisfăcute, 
satisfacţia utilizatorului scade). Aceste nevoi corespund unei cereri 
explicite a utilizatorului; 

• nevoia de atracţie: aceste nevoi nu sunt exprimate explicit de către 
utilizator, dar nivelul de satisfacţie poate creşte exponenţial dacă aceste 
nevoi sunt satisfăcute. Pentru a relua modelul Jordan, nevoia de atracţie 
corespunde SATISFACŢIEI (nivelul al treilea al modelului Jordan) 
utilizatorului. 

Aceste trei tipuri de nevoi au impact major asupra satisfacţiei individului. 
 

Modelul MacInnis şi Jaworski 
MacInnis şi Jaworski (1989) propun o altă tipologie de nevoi. Ei au definit 

nevoia de utilitate şi nevoia de expresivitate (sugestivitate). Nevoia de utilitate 
relevă problemele practice, iar nevoia de expresivitate este de natură estetică şi 
socială. Nevoia de expresivitate se împarte în două categorii: 

• nevoia de expresivitate socială, care corespunde unei dorinţe de 
apartenenţă socială; 

• nevoia de experienţă, care corespunde dorinţei de a consuma/utiliza 
un anumit produs pentru stimularea cognitivă sau senzorială. Mulţi 
autori au explorat această categorie de nevoi: Cacioppo, Petty şi Morris 
(1983) au studiat nevoia de stimulare cognitivă, Hirschman şi Holbrook 
(1982) au studiat consumul hedonic (plăcut), McAlister (1979), McAlister 
şi Pessemier (1982) au studiat nevoia de diversitate, varietate. 

 
Modelul Jordan 
Jordan (2000) propune o transpunere a piramidei lui Maslow pentru nevoile 

utilizatorului vis-à-vis de un produs industrial. Jordan a simplificat piramida lui 
Maslow, stabilind trei niveluri ale nevoilor pentru un produs industrial (Fig. 2.9): 

• funcţionalitate, adică produsul să aibă o serie de funcţii, fără de care 
utilizatorul nu ar şti în ce măsură să aprecieze alte eventuale beneficii; 

• utilizabilitate, ceea ce înseamnă toţi factorii cu privire la ergonomia şi 
utilitatea produsului. În acest scop, funcţiile produsului trebuie să fie 
uşor de îndeplinit, atât la nivel cognitiv cât şi psihologic. Este necesară 
corelarea produsului cu corpul uman; 

• satisfacţie, implică aportul activ adus de satisfacţie, faţă de primele 
două niveluri ale ierarhizării nevoilor propuse de Jordan, care relevă 
eliminarea neajunsurilor utilizatorilor.  

Plecând de la modelul lui Tiger (1992), Jordan identifică patru tipuri de 
satisfacţie ale unui produs industrial (Fig. 2.9) şi propune un cadru care permite 
clasificarea satisfacţiei utilizatorului astfel:  

• satisfacţia fiziologică - reprezintă satisfacţia pe care o resimte 
utilizatorul ca urmare a percepţiei unor stimuli plăcuţi (produsul poate 
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avea o textură plăcută, o formă elegantă, un miros plăcut, o culoare 
agreabilă etc.). Această satisfacţie fizică nu necesită implicarea cognitivă 
a utilizatorului. Satisfacţia fiziologică se traduce prin reacţia hedonică 
(plăcută) a utilizatorului; 

• satisfacţia sociologică - se naşte din dimensiunea socială a 
produsului. Produsul poate favoriza relaţiile (interacţiunile) sociale ale 
utilizatorului (faptul că are trăsături frumoase, aduce un statut elevat în 
anumite clase sociale). Satisfacţia sociologică se explică prin reacţia 
emoţională plăcută a utilizatorului (un sentiment de mândrie sau de 
linişte); 

• satisfacţia psihologică - reprezintă legătura dintre reacţiile cognitive şi 
cele emoţionale ale individului, faţă de un produs. Un produs oferă 
satisfacţie dacă cantitatea de efort cognitiv cerut pentru manipulare este 
minim şi reacţiile emoţionale faţă de produs sunt plăcute (un individ 
poate resimţi satisfacţie psihologică faţă de un mecanism de deschidere 
ingenios). 

• satisfacţia ideologică - se naşte atunci când valorile vehiculate pentru 
produs corespund cu valorile individului. De exemplu, dacă individul este 
interesat de protecţia mediului, un produs ecologic îi va aduce o 
satisfacţie ideologică. Satisfacţia ideologică trebuie legată de un 
tratament cognitiv pentru utilizator cuprins în semiotica produsului, altfel 
spus „lecturarea” beneficiarului pentru a înţelege produsul. Astfel, 
satisfacţia ideologică implică componenta cognitivă la reacţia afectivă a 
individului.  

 

 
Fig. 2.9. Ierarhizarea nevoilor unui produs, după (Tiger, 1992) şi (Jordan, 2000) 

2.2.4.2 Analiza modelelor de clasificare a nevoilor 

Modelele Jordan (2000), MacInnis şi Jaworski (1989), Kano (1984) 
evidenţiază importanţa luării în calcul a nevoilor, altfel spus: 

• după Jordan: SATISFACŢIA utilizatorului; 
• după MacInnis şi Jaworski: nevoile EXPRESIVE (SUGESTIVE) şi de 

EXPERIENŢĂ ale utilizatorului; 
• după Kano: nevoia de ATRACŢIE. 
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Nevoile se găsesc, de o manieră generală, pe un drum continuu, mergând de 

la utilitate la experienţă. Pentru a ilustra acest drum continuu al nevoilor, în tabelul 
2.1 este făcută o paralelă între modelele Jordan (2000), MacInnis şi Jaworski (1989) 
şi Kano (1984). 

 
Tab. 2.1. Sinteza nevoilor utilizatorului 

Modelul Jordan Nevoia de 
FUNCŢIONALITATE 

Nevoia de 
UTILIZABILITATE 

Nevoia de 
SATISFACŢIE 

Modeluul 
MacInnis şi 
Jaworski 

Nevoia de  
UTILITATE 

Nevoia de 
EXPRESIVITATE şi 

de EXPERIENŢĂ 

Modelul Kano Nevoia 
INDINSPENSABILĂ 

Nevoia 
UNIDIMENSIONALĂ 

Nevoia de 
ATRACŢIE 

 
 
 
 

 
Cunoaşterea nevoilor afective sau de experienţă ale utilizatorului, pentru a 

folosi terminologia lui MacInnis şi Jaworski (1989), a devenit esenţială pentru 
concepţia produsului. Această evoluţie a câmpului de acţiune a factorilor umani în 
concepţia produsului, cuprinzând emoţii şi percepţii ale utilizatorului, implică o 
evoluţie ce necesită instrumente şi metode consacrate. 

Modele expuse (Maslow, Jordan, Kano, MacInnis şi Jaworski) nu evidenţiază 
modul în care nevoile utilizatorului pot fi regăsite în funcţiile produsului. În acest 
sens, se propune ca în continuare să se dezvolte un model de clasificare a 
nevoilor, plecând de la modelul Jordan, în care nevoile să poată fi transpuse în 
funcţii ale produsului. Modelul propus trebuie să fie cât mai edificator pentru echipa 
de concepţie. Modelul propus este construit pe următoarele nevoi (Fig. 2.10): nevoi 
funcţionale, nevoi ecologice, nevoi ergonomice, nevoi estetice, nevoi emoţionale, 
nevoi economice.  

 
Fig. 2.10. Model de clasificare a nevoilor unui produs (Mihărtescu şi Drăghici, 2008) 
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Modelul propus a fost dezvoltat luând în considerare o serie de nevoi care 
trebuie să fie satisfăcute de produs, ceea ce se regăseşte în funcţiile produsului, 
precum şi SATISFACŢIA pe care trebuie s-o ofere.  

Nevoile utilizatorului trebuie transpuse în specificaţii de concepţie, astfel încât 
produsul dezvoltat să corespundă aşteptărilor beneficiarului. 

Nevoile enumerate anterior pot fi satisfăcute de un produs care trebuie să 
îndeplinească cerinţele funcţionale, economice, ecologice, ergonomice, estetice, 
emoţionale. 

Modelul de clasificare a nevoilor propus anterior este însă limitat, deoarece nu 
face referire la nevoile tacite (Fig. 2.11). Acestea nefiind exprimate, sunt practic 
imposibil de satisfăcut. O mare provocare o reprezintă identificarea nevoilor tacite. 
O nevoie tacită poate fi considerată nevoia afectivă vis-à-vis de un produs. 

 
Fig. 2.11. O altă clasificare a nevoilor (Mihărtescu şi Drăghici, 2008) 

 
În urma analizei tipurilor de nevoi evidenţiate înl cele patru modele prezentate 

anterior (Maslow, Jordan, Kano, MacInnis şi Jaworski), se constată că nu sunt 
evidenţiate alte două clasificări de nevoi extrem de importante pentru dezvoltarea 
de noi produse, şi anume: 

a. După FAMILIE: 
• Nevoi obiective: durabilitate, disponibilitate, performanţă, fiabilitate etc.; 
• Nevoi subiective: confort, estetic, eleganță etc.  

b. După TIPOLOGIE: 
• Nevoi latente (sau potențiale); 
• Nevoi de bază (implicite); 
• Nevoi identificate (cercetare de piaţă): 
• Nevoi obiective: performanţă (specificate, cuantificabile); 
• Nevoi subiective; 
• Nevoi create (inovaţie tehnologică). 

2.2.4.3 Dificultăţi în identificarea nevoilor 

În identificarea şi colectarea nevoilor, echipa de concepţie se confruntă cu 
dificultăţi majore: 

• Utilizatorul explică ce nu-i place la un produs pe care l-a folosit, dar este 
mult mai dificil să exprime ceea ce aşteptă de la un viitor produs. În 
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acest caz, echipa de concepție trebuie să IDENTIFICE nevoile 
utilizatorului vis-à-vis de un nou produs; 

• Există funcţii importante ale viitorului produs sau serviciu pe care 
utilizatorul le consideră ca fiind achiziţionate o dată cu cele de bază (ca 
pachet) şi nu le precizează, considerându-le implicite. Funcţiile 
neprecizate de către utilizator, dar pe care doreşte să le regăsească în 
noul produs sunt considerate nevoi LATENTE; 

• Utilizatorul are tendinţa să se concentreze pe CUM şi nu pe CE, oferind 
adesea o soluţie mai degrabă decât să formuleze o cerere, ceea ce 
împiedică înţelegerea şi duce la interpretări greşite de către echipa de 
concepţie; 

• Utilizatorul are un vocabular simplu şi uneori „colorat” (înţelege doar el 
ce spune) ceea ce face adesea dificilă interpretarea datelor referitoare la 
CALITATE şi transformarea lor în caracteristici tehnice; 

• Cu toate dificultățile de comunicare apărute în relația utilizator-echipă de 
concepție, este bine ca utilizatorul să se EXPRIME, să spună care sunt 
nevoile sale, astfel încât echipa de concepţie să-i ofere produsul dorit; 

• Cu scopul de a satisface utilizatorul, echipa de concepţie trebuie să 
înveţe să disocieze calitatea indispensabilă (trebuie să fie de calitate) de 
calitatea atractivă. În cazul în care calitatea nu este considerată ca fiind 
indispensabilă (produsul de bază), utilizatorul va fi nemulţumit. 

Companiile au dificultăţi în identificarea nevoilor utilizatorilor şi transpunerea 
lor în specificaţii de concepţie. 

2.2.5. Transpunerea nevoilor în cerinţe 

Definirea cerinţelor utilizatorului – nevoile acestuia – reprezintă o 
provocare dificilă în construirea unor sisteme complexe. Când se realizează definirea 
cerinţelor pentru un produs, este esenţial a se utiliza modele şi analize ale 
cerinţelor. Două concepte de bază au fost diferenţiate - cerere şi cerinţă:  

• cerinţa defineşte nevoile utilizatorului; 
• cererea descrie meticulos care din cerinţe vor fi satisfăcute – astfel, 

nevoile sunt satisfăcute. 
Procesul de generare a cerinţelor atrage după sine analiza tuturor 

alternativelor care pot satisface nevoile. În trecut, utilizatorul era cel care analiza 
oferta de produse disponibile pe piaţă, prin studierea cataloagelor. În economia 
modernă, varietatea de produse şi sortimentele acestora disponibile pe piaţă este 
foarte mare, iar tot mai mulţi dintre utilizatori au nevoie de consultanţă pentru a 
face alegerea corectă, datorită permanentei creşteri a complexităţii produselor. 

Echipele de concepţie au o relaţie de tip “dragoste-ură” cu cerinţele. 
“Dragostea” este reprezentată de o listă de lucruri de care au nevoie specialiştii 
pentru a dezvolta produsul, iar “ura” apare atunci când cerinţele sunt inexacte, 
confuze, contradictorii sau incomplete. 

Echipa este apreciată dacă reuşeşte să definească cerinţele şi dacă acestea 
sunt cuprinzătoare, încât să satisfacă şi cel mai pretenţios beneficiar. Dacă definirea 
cerinţelor este defectuoasă, consecinţele ce pot apărea sunt: 

• costuri ridicate; 
• produs de calitate scăzută; 
• livrare (lansare) întârziată; 
• insatisfacţie pentru utilizator; 

BUPT



38   Sinteza cunoştinţelor privind integrarea utilizatorului - 2 
 

• epuizarea şi demoralizarea membrilor echipei. 
Cerinţele trebuie abordate din trei puncte de vedere:  
• CERINŢELE COMPANIEI, care constau în expunerea activităţilor care 

vizează produsul. Aceste cerinţe cresc o dată cu viziunea asupra 
produsului, care este acţionată de misiune şi de obiective. Viziunea 
asupra produsului expune pe termen lung părerea asupra a ceea ce 
produsul trebuie să îndeplinească, să facă pentru utilizatori. Aceasta ar 
trebui să includă expunerea clară a scopului pentru care este dezvoltat 
produsul, a performanţelor acestuia; 

• CERINŢELE UTILIZATORULUI. Acestea definesc cerinţele referitoare la 
produs din punctul de vedere al beneficiarului final, descriu sarcinile ce 
trebuie să le îndeplinească produsul pentru a demonstra utilizatorului că 
este de calitate, în corelație cu aşteptările sale. Utilizatorii pot fi definiţi 
în sens larg, ca toată populaţia care are acces la produs; 

• CERINŢELE PRODUSULUI constau în detalierea cerinţelor funcţionale şi 
nefuncţionale ce trebuie îndeplinite, în concordanţă cu nevoile 
beneficiarilor şi ale investitorilor. Cerinţele nefuncţionale includ 
constrângerile apărute în procesul de concepţie, atribute de calitate, ca: 
performanţă, securitate, instalare, disponibilitate, siguranţă, reutilizare 
etc. Cerinţele produsului se stabilesc de comun acord între specialişti din 
domeniul tehnic şi manageri. 

Activităţile cheie în identificarea cerinţelor sunt: 
• CULEGEREA – constă în identificarea surselor ce ar putea constitui un 

eşantion în definirea cerinţelor utilizatorului; se realizează prin 
implicarea beneficiarilor produsului; 

• ANALIZA – are ca scop înţelegerea şi definirea cerinţelor în concordanţă 
cu nevoile beneficiarilor; 

• DETALIEREA – implică diferenţierea şi documentarea cerinţelor 
funcţionale şi nefuncţionale, precum şi verificarea cerinţelor care sunt 
documentate clar şi complet; 

• VALIDAREA – constă în examinarea cerinţelor, astfel încât să asigure 
satisfacerea nevoilor utilizatorilor. 

Culegerea şi analiza sunt activităţi cruciale, care necesită implicarea 
beneficiarilor. Analiza cerinţelor este necesară, fiind o soluţie de bună practică, care 
constă în crearea modelelor de cerinţe (modele de analiză): cerinţele utilizatorului 
sunt reprezentate prin text (tabele, liste sau matrici), diagrame sau combinaţie de 
text şi grafice. Aceste modele facilitează comunicarea asupra cerinţelor cu 
beneficiarii produsului. Pentru obţinerea cerinţelor de la beneficiari şi reprezentarea 
lor se utilizează modele pentru cerinţe, care trebuie verificate pentru a asigura 
compatibilitate internă, la nivel de întreprindere. De asemenea, este nevoie de a 
stabili prioritatea cerinţelor, implicarea activă a utilizatorilor, analiza schimbului de 
cerinţe şi stabilirea importanţei lor. 

2.2.5.1 Model pentru gestionarea cerinţelor  

Modelul cerinţelor (Gottesdiener, 2008) prezintă (Fig. 2.12) legăturile dintre 
trei tipuri de cerinţe: companie, utilizator şi produs. Fiecare model este conceput 
pentru a răspunde la cele 4 C + 1 DC întrebări: CINE? CE? CÂND? CUM? DE CE?  
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Modelul cerinţelor este unul în cascadă, primul nivel fiind reprezentat de scop, 

detaliere şi modele alternative. Unele modele sunt folosite pentru analiza proceselor 

de afaceri, iar altele sunt folosite pentru clarificarea scopului proiectului. 
 

Fig. 2.12. Modelul cerinţelor, după (Gottesdiener, 2008) 
 
Detalierea modelului, contextul de utilizare, modelul de date, regulile 

companiei, pot dezvălui defectele cerinţelor, cum ar fi erorile, omisiunile şi 
conflictele. Analiştii cerinţelor şi inginerii pot oferi modele alternative, când 
beneficiarii comunică mai bine cerinţele sau corespund unui proiect cultural. 

Fiecare model de cerinţe subliniază informaţii cu nivel diferit de abstractizare. 
Diagrama condiţiilor prezintă informaţii abstracte, pe când detalierea cerinţelor 
scoate în evidenţă un nivel scăzut de abstractizare. Ajungând la arbore (cerinţe) se 
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vede diagrama condiţiilor, astfel echipa poate descoperi defectele cerinţelor ce nu au 
fost evidente anterior. 

Deoarece modelele cerinţelor sunt înrudite, adesea dezvoltarea unui model 
derivă din altul. Exemplele de modele care derivă din altul sunt: 

• actorii iniţiază noi contexte de utilizare; 
• scenariile solicită noi contexte de utilizare; 
• documentele cazurilor de utilizare descriu informaţiile în modele de date; 
• contextele de utilizare sunt guvernate de regulile companiei; 
• contexte de utilizare cu probleme. 

În acest mod se pot utiliza diferite căi de a dezvolta un model, plecând de la 
altul. Această abordare ajută la dezvoltarea rapidă de modele şi, în acelaşi timp, se 
verifică dacă modelele sunt corecte şi complete. 

Beneficiarii – sunt grupuri de persoane sau indivizi care au interes deosebit 
în dezvoltarea produsului. Beneficiarii sunt definiţi în etapa de culegere a cerinţelor, 
ca fiind populaţia care ar trebui implicată în modelarea cerinţelor. Utilizarea acestui 
model ajută la înţelegerea următoarelor aspecte: cine este interesat sau cine 
influenţează dezvoltarea produsului, cine ar trebui şi cine ar vrea să-l utilizeze?  

Actorii. Harta actorilor – este un model care prezintă interacţiunile dintre 
membrii echipei. Harta actorilor completează tabelul actorilor şi poate fi utilizat ca 
punct de plecare în identificarea contextului de utilizare. UML (Unified Modelling 
Language) descrie actorii în harta actorilor ca figură, ca şi căsuţă text (completată 
prin notaţia „Actor”) sau ca şi combinaţie (figură pentru actorii umani şi căsuţă text 
pentru cei virtuali). Tabelul actorilor - este un model care identifică şi clasifică 
utilizatorii produsului, în termenii rolurilor şi responsabilităţilor ce le revin. Acest 
model ajută la identificarea deficienţelor produsului, din punctul de vedere al 
utilizatorilor, precum şi al cerinţelor funcţionale ca obiectiv al beneficiarilor şi, de 
asemenea, clarificarea sarcinilor ce trebuie îndeplinite.  

Prototipul - este o versiune parţială sau preliminară a produsului creat să 
exploreze şi să valideze cerinţele. Prototipul poate fi reprezentat de machete din 
hârtie-carton sau virtual. 

Harta relaţiilor este diagrama care prezintă informaţii şi produse care sunt 
schimbate între clienţi, distribuitori şi persoanele cu funcţii cheie în organizaţie. 
Acest model ajută la înţelegerea contextului organizaţional prin identificarea 
funcţiilor companiei afectate şi intrările-ieşirile din sistem.  

Modelul de date prezintă nevoia de informaţii pentru elaborarea produsului, 
ilustrate într-o structură logică independentă de datele necesare procesului de 
concepţie sau mecanismelor de stocare a acestora. Modelul de date este folosit 
pentru identificarea, rezumarea şi formalizarea atributelor şi structurilor necesare 
satisfacerii cerinţelor funcţionale şi crearea unei baze de date uşor de întreţinut. 
Modelul de date ajută la simplificarea procesului de concepţie. 

Dicţionarul de date este un model care descrie atributele şi structura 
produsului. Acest model are un rol central în definirea fiecărui element şi descrie 
tipul, dimensiunile şi forma. Unele echipe de concepţie folosesc instrumente de 
modelare a datelor.  

Tabelul de date este un model în formă de tabel care conţine date eşantion 
culese şi validate de modelul sau dicţionarul de date. Fiecare linie reprezintă un set 
de întâmplări (evenimente) şi fiecare coloană prezintă mostre de atribute. 

Tabelul răspunsurilor/evenimentelor identifică fiecare eveniment şi 
răspunsul la eveniment ca rezultat al funcţiilor. Tabelul evenimentelor/răspunsurilor 
defineşte condiţiile cărora ar trebui să le răspundă produsul. Astfel, se definesc 
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cerinţele funcţionale (fiecare eveniment necesită un răspuns previzibil din partea 
produsului).  

Diagrama condiţiilor este reprezentarea vizuală a ciclului de viaţă a 
produsului nou creat. Evenimentele neprevăzute schimbate în date duc la apariţia 
unei noi condiţii care trebuie îndeplinită de produs. Fiecare condiţie este definită ca o 
regulă ce trebuie respectată de noul produs sau ca o cerinţă impusă. Diagrama 
condiţiilor poate fi, de asemenea, prezentată ca o acţiune care apare ca răspuns la 
schimbări. Utilizarea diagramei condiţiilor ajută la înţelegerea evenimentelor care 
afectează datele şi identifică cerinţele lipsă, cum ar fi: evenimentele, regulile 
companiei, atribute şi contextul de utilizare. 

Matricea datelor este un model de prezentare a atributelor care ajută sau 
modifică durata schimbărilor. Fiecare atribut este identificat în modelul sau 
dicţionarul de date. 

Harta proceselor este diagrama care prezintă succesiunea paşilor, intrări-
ieşiri necesare manipulării procesului de la un capăt la altul al multiplelor funcţii, 
organizări sau activităţi. Acest model ajută la identificarea proceselor care sunt 
alocate companiei şi care trebuie rezolvate de produs. 

Contextul de utilizare descrie modul în care beneficiarii folosesc produsul în 
conformitate cu scopul pentru care a fost dezvoltat. Fiecare context de utilizare este 
o piesă logică care este iniţiată de către un actor şi descrisă din punctul de vedere al 
acestuia, într-o manieră neutră. Contextul de utilizare rezumă ceea ce este 
prezentat în scenariu. Contextul de utilizare propus constă în prezentarea cerinţelor 
funcţionale, prin clarificarea nevoilor utilizatorilor, care trebuie satisfăcute atunci 
când interacţionează cu produsul. Contextul de utilizare este un mod de organizare 
a cerinţelor funcţionale şi poate fi folosit de către utilizatori pentru înţelegerea şi 
verificarea cerinţelor funcţionale comunicate. 

Scenariul constă în descrierea împrejurărilor specifice de utilizare. 
Diagrama activităţilor este un model care ilustrează fluxul complex al 

contextului de utilizare, pentru reprezentare se foloseşte Unified Modelling Language 
(UML). Acest model este utilizat pentru prezentarea paşilor contextului de utilizare, 
se pot extinde la diferite niveluri, chiar şi pentru vizualizarea contextului de utilizare. 

Politica companiei constă în principii, standarde şi reguli care ghidează sau 
constrâng conducerea companiei. Politicile companiei  constituie baza luării deciziei 
implementării noului produs. Dacă este impusă din exteriorul sau interiorul 
companiei, politica este folosită pentru a dinamiza operaţiile, creşterea satisfacţiei şi 
loialităţii beneficiarilor, reducerea riscului de eşec, creşterea venitului şi respectarea 
prevederilor legale. Acest model ajută la identificarea politicilor privind resursele 
umane implicate în implementarea, adaptarea, formarea şi alte lucruri necesare 
dezvoltării noului produs. 

Regulile companiei sunt extrase text din politica companiei. Regulile 
companiei descriu ce defineşte, constrânge sau creşte valoarea produsului dezvoltat. 
Regulile companiei sunt folosite pentru a controla dacă sunt respectate cerinţele 
consumatorului/utilizatorului şi pentru a clarifica ce reguli ar trebui a fi încorporate 
în produs şi care ar trebui repartizate angajaţilor. Deoarece regulile companiei 
necesită date, definirea regulilor se face prin dezvăluirea necesarului de date. 
Satisfacerea cerinţelor utilizatorului depinde de aplicarea corectă şi completă a 
regulilor companiei. 

Tabelul de decizie este un model care specifică concis regulile complexe ale 
companiei într-un format uşor de citit. În documentele tabelului de decizie sunt 
prevăzute toate condiţiile şi acţiunile impuse de regulile companiei. Condiţiile sunt 
factori, atribute sau seturi de atribute. Acţiunile sunt concluzii, decizii sau sarcini. 
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Arborele de decizie este alternativa grafică a tabelului de decizie, acesta 
prezintă condiţii şi acţiuni în succesiune. Fiecare condiţie este un graph cu un simbol 
de decizie reprezentat prin DA sau NU (adevărat sau fals). Ramificaţiile sunt condiţii 
adiţionale, fiind trasate de la stânga la dreapta. Acţiunile sunt trasate din interior 
dreptunghiului de la dreapta ramificaţiei care se aplică. 

Glosarul este lista cu definiţii a termenilor specifici şi conceptelor care se 
referă la dezvoltarea produsului. 

2.2.5.2 Reguli de bune practici în vederea implementării modelului 
pentru gestionarea cerinţelor  

Pentru aplicarea cu succes a modelului cerinţelor sunt definite reguli de bune 
practici pentru aplicarea acestuia (Gottesdiener, 2008). Regulile de bune practici 
reprezintă cheia „rezolvării” cu succes a cerinţelor utilizatorului. Aceste reguli de 
bune practici accelerează modelarea, implicarea beneficiarilor şi oferă cerinţe de 
calitate ridicată – corecte, complete, clare, consistente şi relevante. 

 
Tab. 2.2. Reguli de bune practici în vederea implementării modelului pentru gestionarea 

cerinţelor 
Nr. 
Crt. Reguli 

1. Definirea, reprezentarea şi acceptarea scopului proiectului încă din faza de culegere a 
cerinţelor. 

2. Folosirea mai multor modele de cerinţe ale utilizatorului. 
3. Alegerea modelului care se potriveşte produsului şi domeniului de activitate în care va 

fi folosit acesta. 
4. Dezvoltarea iterativă de modele ale cerinţelor.  
5. Folosirea modelelor pentru identificarea defectelor cerinţelor. 
6. Folosirea modelelor de comunicare simple, clare, uşor de înţeles şi utilizat. 
7. Conducerea retroactivă ca şi cum s-ar dezvolta permanent cerinţele. 

 
Prima regulă de bună practică constă în definirea, reprezentarea şi 

acceptarea scopului proiectului încă din faza de culegere a cerinţelor. 
Aceasta are ca obiectiv ascuns înţelegerea expansiunii cerinţelor ca şi continuare a 
proiectului. Obiectivul ascuns are un grad mai mare de risc. O definire clară a 
scopului produsului oferă o mai bună planificare a proiectului, o utilizarea mai bună 
a timpului şi a resurselor. De altfel, scopul stabileşte limbajul comun între membrii 
echipei care comunică despre cerinţe şi ajută la precizarea clară a graniţelor între CE 
ESTE şi CE NU ESTE ţelul produsului. 

O altă regulă de bună practică, constă în folosirea mai multor modele de 
cerinţe. Fiecare model descrie un aspect al problemei ce trebuie s-o rezolve 
produsul care se dezvoltă. Un singur model nu poate descrie toate cerinţele. În plus, 
elementele unui model au legătură cu cele ale altuia. Astfel, un model poate fi 
utilizat, poate să nu acopere sau să-i lipsească elementele altui model. Această 
regulă este bine a fi folosită pentru reprezentarea sub formă de text şi grafic a 
nevoilor utilizatorilor. Reprezentările multiple sunt abordate în moduri diferite de 
gândirea umană. Mulţi oameni gândesc şi se exprimă în cuvinte, alţii înţeleg mai 
repede conceptele dacă le sunt explicate prin desene, diagrame, grafice. Folosirea 
ambelor tipuri de reprezentare susţine diferite moduri de gândire. În plus, mix-ul 
text-reprezentare grafică are ca efect dezvoltarea cerinţelor mult mai interesant şi 
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mai captivant. Acesta furnizează varietate şi permite beneficiarilor înţelegerea 
cerinţelor lor din multe punte de vedere. 

Trebuie de asemenea, făcută alegerea modelului care se potriveşte 
produsului şi domeniului de activitate în care va fi folosit acesta. Acest lucru 
este necesar pentru că unele modele sunt mai favorabile comunicării cerinţelor 
pentru anumite domenii de activitate. De exemplu, CÂND modelele sunt potrivite 
domeniilor dinamice – acelea care răspund schimbărilor continue şi acţionează pe 
baza unor condiţii. 

O altă regulă de bună practică cunoscută este dezvoltarea iterativă de 
modele ale cerinţelor. Fiecare iteraţie este ea însăşi un mini proiect, prin care se 
întreprinde un set de activităţi – culegerea, analiza, detalierea şi validarea – din care 
rezultă o serie de cerinţe. Fundamentale pentru această regulă sunt cerinţe 
utilizatorului, care rar rămân neschimbate pentru o lungă perioadă. Echipele de 
concepţie sunt obligate să folosească metode rapide, fiecare iteraţie încorporează 
multă muncă pentru a lansa un produs care să satisfacă cerinţele utilizatorului. În 
câteva domenii de activitate, cerinţele se schimbă rapid şi este nevoie de o 
dezvoltare rapidă a produselor, precum şi o îmbunătăţirea continuă a variantelor 
existente. În plus,  costul dezvoltării şi implementării noului produs creşte dramatic. 

Folosirea modelelor pentru identificarea defectelor cerinţelor. 
Interconexiunea dintre modele ajută la expunerea oricărei lipse de consistenţă a 
modelor prezentate. Această autoverificare accelerează abilitatea echipei de 
concepţie în descoperirea lipsurilor, greşelilor, neclarităţilor sau conflictelor ce apar 
între cerinţe. Atunci când sunt create modelele grafice, este deosebit de important 
ca acestea să fie cât mai simple, diagrame care pot fi interpretate. Avantajul 
utilizării diagramelor este acela că oferă rapid o metodă de comunicare a cerinţelor 
complexe, controversate sau neclare. Astfel, trebuie evitată complexitatea 
diagramelor greu de interpretat. 

Ultima regulă de bună practică menţionează dacă se aplică sau nu 
modelul folosit: întotdeauna beneficiarul produsului trebuie să facă o scurtă 
retrospectivă asupra fiecărei cerinţe. Prin retrospectivă se înţelege o întrunire 
specială a echipei de concepţie în care se examinează ce funcţionează şi ce nu, ce 
poate fi îmbunătăţit din iteraţiile anterioare şi ce metode trebuie adaptate proceselor 
şi tehnicilor înainte de începerea altei iteraţii. Retrospectivele permit îmbunătăţirea 
şi corectarea timpurie a soluţiei şi pot fi un instrument puternic pentru echipa de 
concepţie, pentru perfecţionarea procesului.  

Echipele de dezvoltare a produsului se bucură de accesul la instrumente şi 
tehnologii, dar crearea cu succes a produsului depinde de înţelegerea nevoilor 
utilizatorilor de către membrii echipei de concepţie. Când echipa dezvoltă un produs, 
este nevoie a fi alocate resurse importante (timp, bani), dar şi folosirea de modele 
apropiate care descriu şi analizează cerinţele utilizatorului.  

2.2.5.3 Informaţii furnizate de utilizator pentru procesul de concepţie 

Informaţiile furnizate de utilizator trebuie transpuse în specificaţii de concepţie 
ale produsului. Există o mare varietate de cerinţe din partea utilizatorilor cu privire 
la noul produs, dar acestea necesită o grupare după diferite tehnici şi criterii. 
Problema majoră care apare este calitatea informaţiilor culese, care ar trebui să aibă 
un impact major asupra succesului produsului (Campbell ş.a., 2004). In figura 2.13. 
sunt redate principalele categorii de cerinţe ale utilizatorilor, transpuse în specificaţii 
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de concepţie, în corelaţie cu modelul de clasificare a nevoilor unui produs, propus în 
subcapitolul 2.2.4.2 (Fig. 2.10). 

 
Fig. 2.13. Tipuri de cerinţe 

 
Cerinţele funcţionale se referă la ce se doreşte de la produs, care este 

funcţia globală şi funcţiile de serviciu care trebuie îndeplinite de acesta. Cerinţele 
funcţionale ţintesc performanţele individuale ale produsului, iar pe termen lung 
siguranţa în utilizare, durabilitatea, service pe toată durata de funcţionare etc. 

Cerinţele ecologice au impact asupra fabricaţiei, utilizării şi amplasării 
produsului în mediul natural, precum şi reciclării la scoaterea din funcţiune a 
acestuia. Utilizatorii au opinii asupra procesului de fabricaţie, precum şi a 
materialelor din care este realizat produsul, în aşa fel încât să nu afecteze mediul 
înconjurător. Ei preferă un produs care să nu aibă impact negativ asupra mediului. 
De asemenea, pot să-şi dorească un produs care să consume puţină energie şi să fie 
uşor de reciclat. În afară de cerinţele utilizatorului referitoare la ecologicitate trebuie 
respectată şi legislaţia internaţională privind protecţia mediului. 

Cerinţele ergonomice se referă la caracteristicile produsului ce aduc un 
supliment de confort în utilizare. 

Cerinţe estetice fac referire la impactul (exprimat în termeni subiectivi) pe 
care produsul îl are asupra simţurilor utilizatorilor; cel mai remarcabil fiind efectul 
vizual, corelat cu imaginea de piaţă a produsului. Aceste cerinţe au în vedere, în 
general, forma produsului, culoarea, textura suprafeţei sau proporţiile dimensiunilor 
sale.  

Cerinţele emoţionale sunt considerate cea mai dificilă categorie de definit şi 
evaluat, deoarece se referă la impactul produsului asupra laturii emoţionale a 
utilizatorului. De exemplu, diferite caracteristici ale produsului pot furniza 
utilizatorului sentimentul de lux, de bogăţie, de siguranţă etc. Un aspect important 
al cerinţelor emoţionale este acela că sunt dificil de măsurat şi aproape imposibil de 
previzionat. Cerinţele emoţionale sunt un fel de „ieşit  din normal”, sunt funcţiile sau 
caracteristicile produsului sau serviciului care cauzează o reacţie a utilizatorului de 
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tipul „ce minune”. Cerinţele emoţionale sunt de asemenea invizibile, cu excepţia 
când ele sunt realizate şi rezultă în satisfacţia utilizatorului. Ele nu dau insatisfacţie 
utilizatorului când sunt realizate cu stângăcie. 

Cerinţele economice sunt cele care impun calitatea produsului la cost 
minim. 

Toate cerinţele utilizatorului prezentate, ar trebui să se regăsească în 
cerinţele aşteptate. Acestea sunt funcţiile sau caracteristicile de bază, esenţiale, 
care sunt aşteptate în mod normal de utilizatori de la produs. Cerinţele aşteptate 
sunt de obicei invizibile, numai că devin vizibile când nu sunt realizate. 

Pe măsură ce societatea evoluează, cerinţele utilizatorilor se diversifică, adică 
evoluează direct proporţional cu factorii care generează nevoia. Tensiunea dintre 
starea dorită şi starea existentă persistă. În acest fel, se creează condiţiile pentru a 
depista noi modalităţi de acoperire a nevoilor.  

2.2.5.4 Îndeplinirea cerinţelor 

Pentru a înţelege produsul ce trebuie dezvoltat este necesară o imagine de 
ansamblu asupra utilizatorului din perspectiva cerinţelor sale şi a soluţiilor pentru 
îndeplinirea acestora. Un model de proces de îndeplinire a cerinţelor este descris în 
figura 2.14, în care se pot identifica cele trei etape, în succesiunea procesului de 
îndeplinire a cerinţelor: 

 
Fig. 2.14. Procesul de îndeplinire a cerinţelor 

 
a. Produsul poate fi definit ca ultimul pas în satisfacerea nevoilor 

utilizatorilor. Caracteristicile cheie ale produsului sunt: 
• poate fi mai mult decât o entitate fizică; 
• poate fi o entitate tangibilă, care va fi utilizat sau consumat de clientul 

final; 
• are unele componente intangibile, cum ar fi: informaţiile, cunoştinţele, 

serviciile de consultanţă etc. 
• are definite atribute, care pot fi clasificate în: timp, cost, calitate, 

funcţionalitate etc. 
• este caracterizat diferit, în funcţie de fazele distincte ale ciclului de viaţă. 

b. Procesul de realizare a produsului. Un proces de realizare adaptat 
calitativ este caracterizat de: 

• respectarea  cu stricteţe a cerinţelor utilizatorului;  
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• îndeplinirea de unul sau mai multe sisteme (întreprinderi), cu scopul de 
a realiza un produs care este cerut de utilizator; 

• nevoia de infrastructură (teren, clădiri, utilităţi etc.), resurse (utilaje, 
angajaţi) şi materiale pentru realizarea produsului cerut. 

c. Resursele şi infrastructura constituite în întreprinderi sau într-un 
grup/reţea de întreprinderi care alocă resursele şi mijloacele pentru realizarea 
produsului. 

2.3. Abordări privind integrarea utilizatorului în faza de 
concepţie a produsului 

Deschiderea informaţională la nivelul societăţii şi schimbarea mentalităţii 
oamenilor au dus la conştientizarea unor nevoi şi dorinţe complexe, a căror 
satisfacere implică efort şi organizare, atât la nivel de individ, cât şi la nivel de 
organizaţie, precum şi conjugarea eficientă a eforturilor acestora. Individul are 
nevoile sale specifice, dar şi particulare, şi doreşte ca acestea să-i fie satisfăcute.  

Rolul organizaţiei este de a satisface cât mai bine nevoile şi cerinţele. Din 
acest motiv s-a dezvoltat concepţia centrată pe utilizator, astfel încât produsele nou 
create să corespundă aşteptărilor potenţialilor utilizatori. Utilizatorul trebuie tratat 
individual, particularizând oferta pentru fiecare segment de piaţă şi pentru fiecare 
individ, dacă este posibil.  

Integrarea utilizatorului în procesul de concepţie a produselor este modul 
sistematic de îmbunătăţire a performanţelor întregului sistem de concepţie şi 
producţie, aducând laolaltă utilizatorul şi echipa de concepţie (specialişti din diverse 
domenii de activitate) pentru luarea deciziei de fabricaţie.  

Utilizatorul şi echipa de concepţie sunt cei care definesc atributele tangibile 
ale produsului. Acest lucru se poate realiza datorită faptului că cel care exprimă 
aşteptările pe care le are de la noul produs este beneficiarul, tot el fiind cel care 
evaluează varianta existentă a produsului. Odată obţinute aceste informaţii, echipa 
de concepţie poate dezvolta produsul în conformitate cu parametrii ceruţi de 
utilizator. Formele vizuale şi descriptive cerute din punct de vedere tehnic (forme 
geometrice) sunt explicate de atributele tangibile şi intangibile ale produsului.  

Între producător şi utilizatori ar trebui să existe o legătură permanentă, aşa 
cum se poate observa în figura 2.15. 

 

 
Fig. 2.15. Legătura dintre producător şi utilizatori 

 
 
 

     Utilizatori 

 
 

Producător  
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Există mai multe abordări privind integrarea utilizatorului în concepţia 

produsului: concepţie orientată pe client (Costumer Oriented Design COD) sau 
concepţie centrată pe utilizator (User Centred Desing UCD), concepţie participativă 
(Participatory Design PD) şi concepţie bazată pe scenarii (Scenario Based Design 
SBD). 

2.3.1. Concepţia centrată pe utilizator 

Obiectivele concepţiei centrate pe utilizator (UCD) sunt: 
• Integrarea utilizatorului în procesul de concepţie, care ţinteşte 

dezvoltarea sistematică de metode şi instrumente pentru a înţelege 
nevoile/cerințele clienţilor finali şi administrarea în conformitate cu 
soluţiile tehnice cerute pe întreg procesul de realizare a produsului; 

• Direcţionarea proiectului spre satisfacerea cerințelor investitorilor, 
proprietarilor şi utilizatorilor. Proiectul constă în orientarea punctelor de 
vedere ale utilizatorilor, arhitecţilor, inginerilor, contractorilor şi 
vânzătorilor în ordinea administrării întregului proces de realizare a 
produsului. 

Fazele integrării utilizatorului în procesul de concepţie a produsului sunt cele 
ilustrate în figura 2.16. 

 
Fig. 2.16. Fazele integrării utilizatorului în procesul de concepţie 

 
După ce vor fi parcurse cele trei etape se trece la „confruntarea de piaţă”, 

pentru a putea cuantifica impactul pe care îl are produsul realizat, datorită 
informaţiilor furnizate de utilizator. Rezultatul integrării utilizatorului în procesul de 
concepţie a produsului este reflectat de nivelul de satisfacţie al acestuia (modelul 
Jordan). 

În figura 2.17 este prezentată creşterea satisfacţiei utilizatorului (Sij) ca 
rezultat al concepţiei realizate în conformitate cu cerinţele acestuia (Cij). Nivelurile 
de importanţă (Gij) pentru fiecare atribut al produsului determină panta pentru 
fiecare utilizator individual sau grup de utilizatori. 

Fig. 2.17. Nivelul de satisfacţie al utilizatorului  bazat pe parametrii concepţiei actuale şi 
cerinţele actuale ale utilizatorului, după (Drăghici A. şi Mihărtescu, 2003) 
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2. Proiectare 
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Cij – cerinţele utilizatorului 
i – caracteristicile produsului 
j – utilizator individual sau grup  
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Nivelul de satisfacţie al grupului de utilizatori (Gij) este influenţat şi de alţi 
factori, cum ar fi: uşurinţa cu care produsul poate fi utilizat (manipulat), întreţinut, 
precum şi de strategiile de marketing legate de preţ, promovare şi comercializare. 

Conceptul de concepţie centrată pe utilizator se poate aplica cu succes în 
economiile dezvoltate, unde utilizatorii au o situaţie financiară bună, la acei indivizi 
sau organizaţii primează calitatea produselor şi serviciilor, precum şi gradul de 
noutate şi unicitate pe care îl aduc. Aşa au apărut produsele personalizate, care se 
pot obţine din componente în mare majoritate standard, dar având şi componente 
care le diferenţiază de produsele de serie. 

Pentru realizarea unui produs personalizat, producătorul îşi asaltează 
utilizatorul cu zeci de întrebări. Orice lansare de noi produse profitabilă se naşte 
graţie unei solide documentări a producătorului, dar şi unei campanii de promovare 
susţinute. Producătorul trebuie să pună la dispoziţia utilizatorului toate informaţiile 
despre produsul său, pentru ca acesta să cunoască cât mai bine oferta actuală, dacă 
corespunde sau nu nevoilor şi dorinţelor sale. 

Prin tehnicile deţinute,  marketingul poate interveni pe diverse direcţii: 
• Identificarea şi definirea cerinţelor utilizatorilor – aceasta impune 

studiul nevoilor şi dorinţelor utilizatorilor, care va fi finalizat prin 
construirea unor grupe de nevoi detaliate până la cele mai mici 
ramificaţii. 

• Studiul comportamentului utilizatorului. Individul este influenţat de 
o serie de factori (sociali, personali, individuali, economici). Aceşti factori 
nu trebuie ignoraţi, din acest motiv comportamentul de consum devine 
greu controlabil şi imprevizibil. Utilizatorul care arată indiferenţă sau 
mediocritate în opţiuni nu ajută la elaborarea de produse curajoase. 

• Segmentarea pieţei cu scopul cunoaşterii şi alegerii potenţialilor 
utilizatori. Pentru realizarea unei oferte de succes  este necesară 
înţelegerea punctului de vedere al utilizatorilor, ceea ce presupune 
selecţia motivaţiilor utilizatorilor, alegerea acelora cu care se pot stabili 
legături şi se pot identifica necesităţile lor specifice. 

• Diferenţierea ofertei. Datorită cererii foarte variate, oferta necesită 
diversificare şi diferenţiere pentru a satisface cât mai bine cele mai 
particulare nevoi. 

• Avantajul diferenţial. Pentru a câştiga o clientelă numeroasă, fidelă şi 
constantă, organizaţia trebuie să vină în întâmpinarea cererii cu oferte 
suplimentare în raport cu concurenţa. 

Unul dintre secretele lansărilor de produse eficiente este abundenţa 
informaţiilor care satisfac curiozitatea utilizatorilor: „Spune-i consumatorului ceva ce 
el nu ştie şi nu te va ignora“, afirmă Alastair Cromptom, autorul cărţii „Măiestria de 
a scrie reclame“.  

În majoritatea cazurilor nu utilizatorul este cel care concepe noi produse, ci 
producătorul. Producătorul îşi cunoaşte în detaliu afacerea (produsul, consumatorii, 
concurenţa etc.), el este cel care trebuie să utilizeze la maxim aceste informaţii, 
pentru a preîntâmpina cerinţele utilizatorilor. 

Relaţia utilizator-producător/furnizor este o relaţie profitabilă pentru ambele 
părţi, bazată pe comunicare. Ce înseamnă comunicarea între utilizator şi 
producător/furnizor? O radiografie exactă, amănunţită a produsului şi a contextului 
în care acesta există pe piaţă, astfel încât utilizatorul să fie satisfăcut de produs, cât 
şi de preocuparea producătorului/furnizorului de a satisface nevoile acestuia. 

Practic, au loc întâlniri, uneori istovitoare pentru ambele părţi, în care 
reprezentanţii utilizatorilor şi ai producătorului se străduiesc să definească în 
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amănunt datele problemei pe care noul produs trebuie să le rezolve. Din afară, ei 
par nişte oameni care stau ore întregi la masă, beau ibrice de cafea, „mănâncă“ 
ţigări şi vorbesc, vorbesc, vorbesc, până când producătorul are toate informaţiile în 
baza cărora poate crea noul produs şi ulterior, campania de promovare. Cu cât 
echipa de concepţie/producătorul ştie mai multe despre cerinţele utilizatorului, cu 
atât cresc şansele ca el să găsească o soluţie creativă viabilă. 

2.3.1.1 Activităţile cheie ale concepţiei centrate pe utilizator 

Concepţia centrată pe utilizator (UCD) este un concept nou care are ca scop 
integrarea cerinţelor utilizatorului în sistemul suport de decizie pentru fabricaţie. 

Pentru a cunoaşte cât mai bine nevoile şi cerinţele utilizatorului, echipa de 
concepţie multidisciplinară trebuie să culeagă informaţii din mai multe surse: surse 
primare (realizarea de anchete, sondaje, măsurători), surse secundare (statistici, 
studii realizate anterior), precum să analizeze prognozele economice şi legislaţia din 
domeniu. Abia după ce studiază atent piaţa se pot identifica cerinţele utilizatorului în 
legătură cu produsul, care sunt mai mult decât utile în procesul de concepţie. 

Principalul obiectiv al concepţiei centrate pe utilizator constă în utilizarea 
acestuia ca instrument suport de decizie pentru designeri, permiţând astfel 
realizarea produselor în conformitate cu cerinţele beneficiarilor. 

Literatura (Daly-Jones ş.a., 1997) şi standardele (ISO 13407) consideră patru 
activităţi cheie ale procesului de concepţie centrate pe utilizator, care ar trebui 
întreprinse în ordinea încorporării cerinţelor de utilizabilitate în procesul de 
dezvoltare a produsului. Acestea sunt: 

1. Înţelegerea şi precizarea contextului de utilizare; 
2. Precizarea cerinţelor utilizatorului şi organizaţiei; 
3. Concepţia şi realizarea prototipului; 
4. Finalizarea prin impunerea utilizatorului. 
Activităţile sunt finalizate în mod iterativ şi sunt prezentate în figura 2.18, 

ciclul fiind repetat până se realizează obiectivele particulare de utilizabilitate.  
 

 
Fig. 2.18. Activităţi cheie în concepţia centrată pe utilizator, după (ISO 13407) 

 
1. Înţelegerea şi precizarea contextului de utilizare. Sistemul de calitate 

în utilizare include utilizabilitatea, dar şi sănătatea şi siguranţa utilizatorului, 

4. Finalizare prin 
impunerea utilizatorului 

Îndeplinire cerinţe 

1. Înţelegere context 
specific de utilizare 

2. Precizare cerinţe 
utilizator şi organizaţie 

3. Realizare prototip 
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depinzând foarte mult de contextul în care produsul va fi utilizat. Următoarele 
aspecte sunt importante: 

• Caracteristici destinate utilizatorilor – produsul trebuie conceput cu 
referire la caracteristicile destinate utilizatorilor (cunoştinţe, aptitudini, 
experienţă, pregătire, atribute fizice); 

• Cerinţe de performanţă ale utilizatorilor – aceştia vor să folosească noul 
produs pentru a realiza anumite sarcini ţintă; 

• Mediul în care utilizatorii vor folosi produsul – este necesar a fi descris 
mediul în care va fi folosit produsul. Se precizează factorii: 
organizaţionali, tehnici şi fizici şi de asemenea potenţialele influenţe 
asupra sănătăţii şi siguranţei în utilizare.  

• Aceste informaţii pot fi strânse prin: interviuri, anchete, analiza cererii 
sau măsurători specifice ale parametrilor mediului. Rezultatele acestor 
activităţi sunt concretizate iniţial în documente în care este descris 
contextul în care se va utiliza propunerea de produs. Detalierea 
caracteristicilor utilizatorilor, a cererii lor şi a mediului trebuie să 
sublinieze aspectele importante în concepţia produsului. Aceste aspecte  
pot să aibă nevoie să fie actualizate pentru a reflecta schimbarea ce 
poate interveni în cursul evenimentelor de dezvoltare. 

2. Precizarea cerinţelor utilizatorului şi organizaţiei. Metodele de 
planificare, direcţiile şi metodele standard pot ajuta la definirea acestor cerinţe. 
Detalierea direcţiilor, specificând cerinţele utilizatorului şi organizaţiei, precum şi 
obiectivele ar trebui să fie acoperite în lista următoare: 

• Identificarea unei categorii relevante de utilizatori care să fie implicaţi în 
concepţie; 

• Indicarea priorităţilor corespunzătoare diferitelor cerinţe; 
• Măsurarea nivelului de satisfacţie în urma testării a ceea ce a reieşit din 

concepţie; 
• Dovada acceptării cerinţelor de către investitori sau reprezentanţii lor; 
• Recunoaşterea cerinţelor statutare sau legislative, de exemplu cele 

legate de sănătate şi siguranţă. 
3. Concepţia şi realizarea prototipului. Această etapă constă în cercetarea 

soluţiilor de concepţie şi crearea unor modele simple ca propunere de produse ce 
mai târziu sunt prezentate ca mostre reprezentative utilizatorului. Primul exemplu 
de soluţie de concepţie se poate baza pe experienţa anterioară sau pe standarde. 
Concepţia iniţială va fi îmbunătăţită în urma primirii feed-back-ului de la utilizator. 
Scopul acestei activităţi este simularea soluţiilor concepute cu ajutorul 
calculatorului, ceea ce este posibil după ce a fost realizat prototipul experimental 
pentru testare. Pentru reprezentarea prototipului produsului nou creat se pot utiliza 
metode de concepţie virtuală. Alternativa la prototipul iniţial poate  funcţiona cu 
ajutorul calculatorului şi să ofere oportunitatea condiţionării simulării, ceea ce se 
apropie de funcţionalitatea finală a produsului. 

4. Finalizarea prin impunerea utilizatorului. În decizia  de implementare 
a  schimbării care poate fi scumpă, este recomandă finalizarea prin evaluarea 
anterioară a oportunităţilor. Există un număr de etape în această activitate al cărei 
progres provine dintr-o planificare a evaluării, din colectarea, analizarea şi 
raportarea rezultatelor. Această activitate conţine următoarele subetape: 

• Planificarea evaluării - orice activitate de evaluare este planificată 
anterior, sunt un număr de rezultate ce trebuie luate în considerare. Un 
prim pas este identificarea mizelor relevante. Aceasta este importantă 
pentru a avea un sprijin solid în procesul de evaluare şi înţelegere, a 

BUPT



2.3 - Abordări privind integrarea utilizatorului   51 
 

când şi cum cerinţele utilizatorului şi organizaţiei vor fi apreciate. Apoi 
grupul reprezentativ de utilizatori finali ar trebui contactat şi întrebat de 
utilizarea noului produs, trebuie să fie o cerere realistă. Evaluarea 
realizată de utilizator este bazată pe o evaluare rapidă şi economică a 
produsului. În final programul de planificare ar trebui să ofere suficient 
timp pentru procesarea rezultatelor şi formularea recomandărilor pentru 
schimbare. 

• Colectarea şi analiza datelor. Dacă resursele sunt disponibile, 
evaluarea produsului sau prototipului poate începe după ce cerinţele au 
fost colectate şi utilizatorii recrutaţi. Utilizatorii trebuie încurajaţi să 
studieze/utilizeze produsul şi să-şi expună părerile în legătură cu acesta. 
Dacă caracteristicile particulare ale produsului nu sunt încă prezentate, 
soluţiile ar trebui concepute în aşa fel încât să împiedice utilizatorii să 
devină încrezători în funcţiile absente: evaluarea ar trebui transmisă în 
concordanţă cu planul de evaluare care va specifica  ce date sunt 
colectate. Rezultatele ar trebui tratate ca parte integrantă din procesul 
de concepţie, prin utilizarea feedback-ului obţinut. Calculele statistice 
pot fi de asemenea utilizate pentru determinarea eşantioanelor de 
consumatori-utilizatori ce sunt reprezentative pentru întreaga populaţie. 
Elaborarea unei metodologii de integrare este bazată pe testarea 
utilizatorilor şi implicarea câtorva metode clasice de marketing şi teoria 
deciziilor. (Petiot şi Yannou, 2003) 

• Raportarea rezultatelor şi recomandări pentru schimbare. 
Raportul trebuie să indice clar dacă produsul testat satisface cerinţele 
individuale şi obiective ale utilizatorilor. 

• Repetarea activităţilor de concepţie până ce sunt atinse obiectivele – 
aceasta este posibil prin utilizarea câtorva iteraţii ale procesului pentru a 
realiza obiectivele individuale de concepţie. Următoarele iteraţii pot de 
asemenea să provoace dezvoltarea unui prototip sofisticat care începe 
cu  simpla schiţare pe hârtie şi se continuă până la versiunile virtuale 
(computerizate) ale produsului. Este importantă când repetarea 
procesului reflectă schimbări între diferite versiuni ale produsului 
conceput. 

• Identificarea, menţinerea şi urmărirea schimbărilor - după ce 
recomandările pentru schimbare au fost făcute, pentru a fi folositor în 
continuare la creşterea gradului de utilizare şi la garantarea că cerinţele 
utilizatorilor sunt încorporate pentru a evolua produsul conceput. 

2.3.1.2 Principiile concepției centrate pe utilizator 

Principiile descrise sunt esenţiale pentru a identifică rolul pe care îl joacă 
utilizatorul în procesul de concepţie a produsului. În conformitate cu standardele 
(ISO 13407) principiile cheie sunt: 

Repartizare corespunzătoare a funcţiei între produs şi utilizator – 
determinarea aspectelor care ar trebui să trateze rolul şi misiunea populaţiei 
(client/consumator/utilizator), a produsului şi importanţa lor hotărâtoare. Această 
împărţire a eforturilor ar trebui să se bazeze pe capabilităţile şi limitele individului, 
precum şi înţelegerea minuţioasă a cerinţelor particulare ale produsului. Această 
alocare de beneficii este alimentată de utilizatorii finali sau reprezentanţii lor, care 
vor dori să ajute la asigurarea rezultatelor ce sunt acceptate de populaţia afectată. 
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Implicare activă a utilizatorilor. O soluţie a concepţiei centrate pe 
utilizator este implicarea activă a beneficiarului final al produsului. Dimensiunea 
acestei implicări depinde mai precis de natura activităţilor de concepţie, însă se 
aplică populaţiei care are o intuiţie reală în ceea ce priveşte utilizarea viitoare a 
produsului. Implicarea utilizatorilor finali va creşte gradul de acceptare a noului 
produs şi va sprijini existenţa acestuia, având în vedere că a fost conceput în 
conformitate cu cerinţele lor. 

Soluţii de concepţie iterativă. Concepţia iterativă a produsului utilizează 
feed-back-ul de la utilizatorul final după ce a utilizat în prealabil soluţiile 
(prototipurile) concepute. Acesta poate să realizeze pe o hârtie sau cu ajutorul 
calculatorului macheta, planul general al prototipului. Utilizatorii pot încerca să 
finalizeze „munca reală” utilizând prototipul şi  feed-back-ul furnizat este utilizat în 
continuare în dezvoltarea produsului. Concepţia iterativă este un proces în care 
prototipul este dezvoltat progresiv şi este îmbunătăţit peste câteva serii de iteraţii, 
fiecare rezultat fiind testat de către utilizator, iar feedback-ul este înregistrat. În 
concepţia iterativă se recunoaşte că nici un prototip nu este perfect şi acesta se 
poate îmbunătăţi în permanenţă. Ciclul de concepţie iterativă de desfăşoară în patru 
faze, care sunt prezentate în figura 2.19. Aceste faze se desfăşoară într-un ciclu 
neîntrerupt (cel puţin în teorie, în practică sunt limitate de resursele financiare), din 
acest motiv procesele de concepţie sunt continuu evaluate şi îmbunătăţite. 

 

 
Fig. 2.19. Ciclul de concepţie iterativă  
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mult decât necesar să participe şi beneficiarii finali ai produsului, cei care îl vor 
utiliza. 

Concepţie / 
Reconcepţie

Realizare prototip

 

Testare 

Fabricaţie 

DA

NU

BUPT



2.3 - Abordări privind integrarea utilizatorului   53 
 
2.3.1.3 Metode de concepţie centrate pe utilizator 

Metodele de concepţie centrate pe utilizator (Daly-Jones, 1997) (Huovila, 
1995) au ca finalitate realizarea unui produs utilizabil. Utilizabilitatea produsului este 
definită ca măsura în care produsul poate fi utilizat/consumat de către utilizatori 
specifici, cu scopul precis de a obţine eficienţă, eficacitate şi satisfacţie, într-un 
context specific. Această definiţie evidenţiază calitatea interacţiunii între persoana 
care utilizează produsul în desfăşurarea activităţii (muncii) curente şi aplicabilitatea 
produsului. Cele mai importante caracteristici ale acestei interacţiuni sunt: 

• eficacitatea – ceea ce mulţumeşte utilizatorul în îndeplinirea obiectivelor 
plecând de la consumarea/utilizarea produsului; 

• eficienţă – consumul de resurse pentru atingerea obiectivelor; 
• satisfacţia – ce simte utilizatorul în urma consumării/utilizării produsului.  
Probabil, aceste metode nu sunt cele mai performante, dar ele furnizează 

cadrul general de aplicare. În figura 2.20 este prezentată sinteza metodelor şi 
instrumentelor folosite pentru concepţia centrată pe utilizator, în conformitate cu 
principiile esenţiale ale acesteia. 

 

 
Fig. 2.20. Principii, metode şi instrumente pentru concepţia centrată pe utilizator – sinteză 

(Drăghici, 2005) 
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2.3.1.4 Implementarea concepţiei centrate pe utilizator 

Implementarea concepţiei centrate pe utilizator se desfăşoară în şase etape 
(Gulliksen, 2003): 

Privirea generală asupra procesului de concepţie centrate pe 
utilizator. În această etapă se trec în revistă metode şi instrumente care provin din 
alte domenii care pot fi transferate în cel mai scurt timp în sectorul vizat. Acest 
concept asigură formularea rapidă şi calitativă a aşteptărilor şi nevoilor individuale 
ale utilizatorilor legate de produs, creând cadrul pentru dezvoltarea unor noi metode 
sistematice de concepţie a produselor. Soluţiile tehnice furnizate vor fi în 
conformitate cu cerinţele şi aşteptările utilizatorilor.  

Metodele şi instrumentele pentru culegerea informaţiilor de la 
utilizator. Pentru culegerea informaţiilor de la utilizator se poate utiliza un 
instrument interactiv care să asigure o comunicare eficientă între beneficiar şi 
producător (proiectant, executant). Acest instrument trebuie să asigure 
comunicarea între consultant şi utilizator, dar şi obţinerea feedback-ul de la 
beneficiar. Chiar dacă acest instrument se poate aplica uşor, este esenţială 
sistematizarea şi ghidarea informaţiilor spre subiectul dorit, precum şi acordarea de 
consultanţă practică. În cazul instrumentelor informatice, pot fi prezentate şi 
vizionate la cerere informaţiile culese care pot fi, de asemenea, selectate pentru a 
reflecta problemele specifice domeniului abordat. 

Selectarea caracteristicilor produsului. Colectarea reclamaţiilor de la 
utilizatori este cheia succesului în realizarea produselor şi serviciilor performante. 
Este esenţial a se elimina acele caracteristici ale produsului care sunt considerate de 
utilizator defavorabile, care nu se ridică la standardul de calitate dorit. Un alt 
element important al concepţiei centrate pe utilizator constă în sesizarea diferenţei 
între calitatea specificată şi calitatea furnizată, din punct de vedere al utilizatorului. 
Firmele trebuie să mai ţină seamă de informaţiile despre necesităţile utilizatorului, 
caracteristicile produsului şi serviciile furnizate. În figura 2.21 sunt prezentate 
cerințele utilizatorilor prin comparare a calităţii serviciilor aşteptate cu calitatea celor 
furnizate. 

 

 
Fig. 2.21. Surse de informare privind calitatea serviciilor 
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accelerarea procesului de concepţie şi fabricaţie, în corelație cu cerințele 
utilizatorului. Metoda QFD este utilă pentru identificarea nemulţumirilor utilizatorilor 
şi minimizarea refacerilor de lucrări care nu corespund din punct de vedere tehnic şi 
calificativ cu aşteptările beneficiarului. 

Realizarea prototipului virtual. Modelul conceptual descrie relaţia între 
necesităţile de funcţionare ale concepţiei centrate pe utilizator. Prototipul virtual 
(Digital Mock-Up DMU) trebuie să fie realizată pe baza unor date structurate, 
flexibile, în aşa fel încât să-i permită adaptarea la anumite cerinţe ale 
managementului. Un avantaj major adus de utilizarea prototipului virtual este 
eliminarea intervenţiilor inutile pe toată durata ciclului de viaţă, datorită faptului că 
pentru a trece la o etapă următoare este necesară o verificare amănunţită.  

Aplicarea concepţiei centrate pe utilizator. Se aplică toate principiile, 
metodele şi instrumentele stabilite anterior. Informaţiile despre cerinţele 
utilizatorilor se culeg cu mult înainte de începerea realizării propriu-zise a 
produsului, se elimină erorile de calitate (mai puţine refaceri de lucrări), se 
realizează activităţi paralele şi, implicit, se reduc aşteptările inutile. 

În figura 2.22 sunt sintetizate etapele implementării concepţiei centrate pe 
utilizator. 

 

 
Fig. 2.22. Etapele concepţiei centrate pe utilizator 
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2.3.2. Concepţia participativă 

Concepţia participativă (Participatory Design PD) este o abordare, care 
încearcă să implice în mod activ toate părţile interesate (angajaţii, partenerii, 
clienţii, utilizatorii finali), în procesul de concepţie pentru a se asigura că produsul 
dezvoltat corespunde nevoilor lor şi este utilizabil (*). 

Termenul este folosit într-o varietate de domenii: software de proiectare, 
design urban, arhitectură, arhitectură peisagistică, concepţie produs, concepţie 
grafică, planificare, medicină etc. 

Concepţia participativă este o abordare axată pe procese şi proceduri de 
concepţie, nu este o metodă de concepţie. Pentru unii, această abordare are o 
dimensiune politică, de responsabilizare şi democratizare a utilizatorilor.  

În concepţia participativă, participanţi (presupuşi, potenţiali sau viitori) sunt 
invitaţi să coopereze în timpul procesului de inovare cu designerii, cercetătorii şi 
dezvoltatorii. Ei participă la mai multe etape pe parcursul unui proces de inovare: în 
timpul explorării iniţiale şi definirii problemei oferă idei pentru găsirea de soluţii; în 
timpul dezvoltării, ajută la evaluarea soluţiilor propuse.  

Obiectivele concepţiei participative: 
• Îmbunătăţirea calităţii produsului; 
• Creşterea productivităţii şi gradului de utilizare a sistemului; 
• Creşterea nivelului de satisfacţie al utilizatorului; 

Spectrul frecvenţelor de implicare a părţilor interesate în procesul de 
concepţie participativă este prezentat în figura 2.23. Când implicarea este redusă, 
rolul jucat de utilizatori este cel de consultanţi. Pentru un proces de concepţie 
eficient este nevoie ca toţi participanţii să ajungă la consens, să adopte decizii de 
comun acord.  

 

 
Fig. 2.23. Spectrul frecvenţelor de implicare 
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• este greu să se obţină o părere comună a utilizatorilor finali (reticenţă, 

scump, ...); 
• participanţii provin din medii diferite, culturi, experienţe etc. (utilizatorii 

nu sunt specialişti în concepţie, vorbesc ”limbi” diferite); 
• utilizatorul nu are întotdeauna dreptate – nu ştie întotdeauna ce este 

corect (mai ales din punct de vedere tehnic). 

2.3.2.1 Workshop de concepţie participativă 

Activitatea de concepţie participativă se desfăşoară în cadrul unor workshop-
uri (ateliere de lucru). În workshop-ul de concepţie participativă dezvoltatorii, 
reprezentanţii mediului de afaceri şi utilizatorii lucrează împreună pentru a găsi 
(concepe) o soluţie. Workshop-ul de concepţie participativă se foloseşte pentru că 
(Gaffney, 1999): 

• oferă utilizatorilor cuvântul în procesul de concepție, crescând astfel 
probabilitatea de realizare a unui produs utilizabil; 

• oferă participanţilor posibilitatea de a participa în mod egal la elaborarea 
noului produs; 

• oferă oportunitatea pentru dezvoltatori de a se întâlni şi a lucra cu 
beneficiarii produsului lor, să înţeleagă cerinţele utilizatorilor; 

• asigură un grup de discuţii (forum) pentru identificarea problemelor; 
• oferă oportunitatea pentru a spori cumpărarea produsului de către 

utilizatori; 
• sunt foarte eficiente, mai ales la începutul procesului de concepţie, 

atunci când ideile sunt mai puțin limitate de constrângerile tehnice.  
• se folosesc tehnici care pot fi uşor de învăţat şi aplicat în activităţile 

viitoare. 
La workshop-ul PD ar trebui să participe cel puţin: 
• 2 utilizatori reprezentativi - utilizatori reali sunt experţi în domeniu şi 

oferă valoare adăugată considerabilă; 
• un reprezentant al mediului de afaceri; 
• un dezvoltator; 
• un moderator. 

Conform părerii specialiştilor în PD, numărul recomandat de participanţi la o 
sesiune de workshop este de 8-9 persoane. 

În pregătirea workshop-ului PD este recomandat să se aibă în vedere: 
• moderatorul să cunoască temeinic problema, domeniul – cum sunt 

folosite produsele în prezent şi care sunt problemele actuale? 
• se pregătesc scenarii (pentru simulare).; 
• se pregăteşte o agendă de lucru, cu un scop clar pentru fiecare element 

din ordinea de zi ; 
• se confirmă participanţii şi sunt notificați cu privire la date şi ore; dacă 

este cazul se trimite o scurtă prezentare, pentru a se explica ce urmează 
să se întâmple în cadrul workshop-ului; 

• se pregătește un spaţiu confortabil, dotat adecvat, cu: flipchart, o masă 
de lucru, tablă (interactivă), videoproiector, calculator, produse de 
papetărie (pixuri, hârtie, post-it-uri etc.). 

Ordinea de zi poate varia în funcţie de problema pusă în discuţie, de 
participanţi, precum şi de timpul disponibil. Ordinea de zi constă din (Gaffney, 
1999): 
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• Introducere – participanţii se prezintă (moderatorul este primul care 
face acest lucru); 

• Prezentare utilizabilitate - aceasta este oportunitatea de a determina 
participanţii să se gândească la utilizabilitate; 

• Obiective şi aşteptări - moderatorul trebuie să explice scopul workshop-
ului şi să identifice ceea ce fiecare participant aşteaptă ca rezultat; 

• Identificare probleme – problemele produsului sau ale domeniul, în 
general, care urmează a fi eliminate;  

• Obiective concepţie - se identifică obiectivele de utilizabilitate pe care 
produsul (sistemul) trebuie să le îndeplinească; 

• Scenarii - servesc la discuţiile cu utilizatorii reali; participanţii citesc şi 
perfecţionează scenariile; 

• Elaborare prototip - se împarte grupul în două echipe şi fiecare petrece o 
perioadă scurtă de timp (max. 20 minute) de lucru independent pentru 
găsirea de soluţii care să răspundă scenariului sau scenariilor; 

• Concepție combinată - fiecare grup îşi prezintă prototipul şi se discută 
propunerile făcute, iar în final să se ia o decizie comună. 

La finalul workshop-ului se revizuiesc obiectivele şi aşteptările, pentru a se 
asigura dacă au fost îndeplinite. 

2.3.2.2 Procese şi proceduri de concepţie participativă 

Concepţia participativă nu este o metodă, ci este o abordare care se bazează 
pe procese şi proceduri. Cele mai cunoscute procese, proceduri şi metode de 
concepţie participativă sunt: 

• Concepția participativă distribuită (Distributed Participatory Design 
DPD) - este o abordare de concepţie şi filozofie care susţine participarea 
directă a utilizatorilor şi a altor părţi interesate în analiza sistemului şi 
activităţii de concepţie. În prezent, echipele de concepţie sunt, de cele 
mai multe ori, distribuite şi accentuează nevoia de sprijin şi de 
cunoştinţe acumulate în concepţia de sisteme distribuite. Concepţia 
participativă distribuită are ca scop facilitarea înţelegerii dintre diferitele 
părţi implicate în echipele de concepţie, fiecare având oportunitatea de a 
se angaja efectiv în activitate. 

• Concepția empatică (Empathic Design) - este o abordare de concepţie 
centrată pe utilizator (UCD) care acordă atenţie sentimentelor 
utilizatorului faţă de un produs (McDonagh şi Lebbon, 2000), (Fulton-
Suri, 2003), (Crossley 2003), exploatează şi satisface cerințele 
emoționale şi estetice. Leonard şi Rayport (1997) au identificat cinci 
etape cheie în concepția empatică: 

1. observarea; 
2. culegerea de date; 
3. reflecţia şi analiza; 
4. brainstorming pentru soluţii; 
5. dezvoltarea de prototipuri pentru soluţiile posibile. 

• Concepţia centrată pe utilizator (User Centred Design UCD) - este o 
filosofie şi un proces de concepţie în care nevoilor, dorinţelor şi 
limitărilor utilizatorilor finali ai unui produs le este acordată o atenţie 
deosebită în fiecare etapă a procesului de concepţie şi a ciclului de viaţă 
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al produsului. UCD este utilizat în Product Lifecycle Management (PLM), 
inclusiv CAD, CAM şi procese CAX. 

• Inovația utilizatorului (User Innovation UI) - se referă la inovarea de 
către utilizatorii intermediari (firmele utilizatoare) sau utilizatorii finali 
(individuali sau comunităţi de utilizatori), mai degrabă decât de către 
furnizori (producători) (Bogers ş.a., 2010). 

2.3.3. Concepţia bazată pe scenarii  

O altă abordare care se bazează pe implicarea utilizatorului în procesul de 
concepţie este concepţia bazată pe scenarii (Scenario Based Design SBD). 

”Scenariile sunt poveşti. Sunt poveşti despre oameni şi activităţile lor” (Caroll, 
2000). Scenariile sunt folosite, ca şi instrumente de lucru în concepţia participativă.  

Concepţia bazată pe scenarii constă într-o familie de tehnici în care utilizarea 
unui viitor produs este descrisă concret, înaintea procesului de dezvoltare efectivă. 
Scenariile folosite în concepţia produselor sunt de tipul: 

• Narațiuni (poveşti); 
• Delimitări - fragmente; 
• Descrieri – actori, obiecte, activităţi. 

Descrierile narative de episoade de utilizare previzionate sunt apoi aranjate 
într-o varietate de moduri pentru a ghida dezvoltarea produsului, care va permite 
noi experienţe de utilizare. 

Ca şi concepţia centrată pe utilizator (UCD), concepţia bazată pe scenarii 
(SBD) schimbă accentul din procesul de concepţie, trecând de la definirea operaţiilor 
efectuate de produs (de exemplu, specificaţii funcţionale) la modul în care oamenii 
vor folosi produsul pentru a îndeplini sarcinile de lucru şi alte activităţi. Cu toate 
acestea, spre deosebire de abordările care consideră comportamentul uman şi 
experienţele anterior acumulate ca analize formale şi modelare a sarcinilor bine-
specificate, concepţia bazată pe scenarii este o metodă relativ uşoară pentru 
prefigurarea posibilităţilor viitoare de utilizare.  

Scenariile descriu situaţia actuală (se referă la analiza problemei) şi propuneri 
pentru viitor (construirea unui prototip pe suport de hârtie sau reprezentări 
intermediare virtuale). 

În urma interacţiunii utilizatorului cu scenariu, rezultă o „schiţă de utilizare”. 
Aceasta are ca scop captarea în timp real esenţa unei concepţii bazate pe 
interacţiune. Cu un creion şi o hârtie, schiţa surprinde esenţa unei concepţii fizice, 
trasând conturul unui viitor produs. Designerii pot construi rapid scenarii cu scopul 
de a transforma posibilităţile imaginate de utilizatori în concret. 

Elementele componente ale unui scenariu de concepţie sunt (Rosson, 
2002): 

• Situația – descrie în mod explicit starea şi obiectele care sunt implicate, 
la începutul fiecărui episod;  

• Actorii – persoane implicate în procesul de concepție: specialişti, 
utilizatori; 

• Obiectivele – fiecare actor are cel puţin un obiectiv, un scop. Fiecare 
scenariu implică cel puţin un actor şi cel puţin un obiectiv. 

• Acțiunile - lucruri pe care le fac actorii; 
• Evenimentele - fapte care se întâmplă cu actorii, experiențe; 
• Obiectele – produse analizate în cadrul scenariului. 
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Scenariile sunt poveşti care constau dintr-o situaţie în care unul sau mai 
mulţi actori cu motivaţii personale, cunoştinţe şi capabilităţi, au la dispoziţie diverse 
instrumente şi obiecte pe care trebuie să le manipuleze. Scenariul descrie o 
secvenţă de acţiuni şi evenimente care duc la un rezultat. Aceste acţiuni şi 
evenimente sunt prezentate într-un context de utilizare, care include obiectivele, 
planurile şi reacţiile actorilor care iau parte la episod. 

Conform lui John M. Caroll, există 5 cazuri pentru a se folosi SBD: 
• descrieri vii ale experienţelor utilizatorilor finali, care evocă reflecţie cu 

privire la probleme de concepție; 
• scenarii stabile cu interpretare şi soluţii concrete, deschise şi uşor de 

revizuit; 
• scenarii scrise pe mai multe niveluri, din mai multe perspective şi în mai 

multe scopuri; 
• scenarii care pot fi captate şi clasificate pentru a ajuta concepţia cu 

cunoştinţe acumulate în alte experiențe, situaţii; 
• pentru sprijinirea părţilor interesate şi a rezultatelor corespunzătoare de 

concepţie. 
Figura 2.24 oferă o privire de ansamblu asupra cadrului SBD. 

 
Fig. 2.24. Cadrul concepţiei bazate pe scenarii, după (Rosson şi Carroll, 2001) 
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Tipuri de scenarii: 
• Problema scenariului: descrie situaţia curentă (ce poate face 

utilizatorul); 
• Activitatea scenariului: propune transformarea practicilor curente în noi 

caracteristici de concepţie; 
• Informaţiile scenariului: cum percep utilizatorii, interpretează şi dau sens 

informaţiilor; 
• Interacțiuni scenariu: acțiunile fizice şi răspunsurile produsului la 

sarcinile, obiectivele şi nevoile utilizatorilor. 
Scenariile servesc pentru reprezentare pe tot parcursul ciclului de dezvoltare, 

descriind mai întâi obiectivele şi preocupările de utilizare curentă şi apoi succesivă 
fiind transformate şi rafinate printr-un proces iterativ de concepţie şi de evaluare. 

Problema scenariilor este elaborată şi transformată în mai multe etape de 
concepţie iterativă. Viziunea este inspirată de metafore şi de opţiuni tehnologice, dar 
în acelaşi timp este constrânsă de cunoştinţele designerilor privind concepţia 
interactivă a produsului. Fiecare set de scenarii este completat de analiza posibilelor 
consecinţe pozitive şi negative. Analiza cererii obligă designeri să reflecte asupra 
implicaţiilor de utilizare, ideii de concepţie, în timp ce ideile sunt în curs de 
dezvoltare. 

SBD este ghidată spre evaluarea gradului de utilizabilitate a produsului pe tot 
parcursul dezvoltării scenariului. Scenariile de concepţie sunt evaluate prin studii de 
utilizabilitate empirice. 

De ce se folosesc scenariile în concepţia produselor? Pentru că: 
• scenariile sunt concrete, dar dure; 
• scenariile menţin orientarea către oameni şi nevoile lor; 
• scenariile sunt evocative, ridicând întrebări şi punând probleme la mai 

multe niveluri; 
• Scenariile fac o reprezentare (scrisă sau grafică) mai puternică. 

Concrete şi orientate pe acţiune, scenariile fac o reprezentare eficientă pentru 
activităţile de concepţie centrate pe om, în special atunci când aceste activităţi 
includ participarea utilizatorilor finali sau alte părţi interesate (investitori). Scenariile 
pot fi dezvoltate rapid şi revizuite, ele se pot îmbunătăţi cu schiţe sau machete. Un 
scenariu de utilizare poate fi îndreptat spre dezvoltarea produsului, inclusiv 
documentaţie de concepţie.  

În urma cercetării teoretice privind concepţia bazată pe scenarii, rezultă că 
actorii (utilizatorii) şi nevoile lor au un rol deosebit de important în procesul de 
concepţie al produselor. 

2.4. Concluzii 

Abordările privind integrarea utilizatorului în faza de concepţie a produsului, 
concepţia centrată pe utilizator (UCD), concepţia participativă (PD) şi concepţia 
bazată pe scenarii (SBD), sunt relativ noi şi au cel puţin un obiectiv comun -
SATISFACŢIA BENEFICIARULUI, fie el client, consumator, utilizator individual sau 
organizaţional. 

Metodele şi mijloacele de concepţie actuale trebuie reconsiderate pentru a 
rezolva probleme importante, ca:  

• Ce se întâmplă cu produsul pe piaţă? 
• Este utilizatorul satisfăcut în urma utilizării? 
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Noile tendinţe ale pieţei şi fabricaţiei obligă producătorii să aplice concepţia 
centrată pe utilizator. Acest concept generează schimbări în mentalitatea de lucru a 
proiectanţilor, precum şi în relaţia lor cu diferiţi beneficiari. Pentru a susţine 
concepţia centrată pe utilizator trebuie să se parcurgă următorii paşi: 

• Extinderea cercetării în cele mai importante şi noi activităţi care sunt 
implicate în concepţia centrată pe utilizator; 

• Studierea şi investigarea metodelor de realizare a produselor sau ale 
sistemelor de producţie utilizate în prezent. 

O strategie de succes, constă în apropierea procesului de concepţie (metode şi 
mijloace de proiectare) cu marketingul (comportamentul consumatorului, cercetarea 
de marketing), ce are ca obiectiv general optimizarea procesului de producţie cu 
crearea legăturilor direct proporţionale cu subsistemul uman. 

Concepţia produsului centrată pe utilizator este un instrument strategic, fiind 
o împletire între procesul de fabricaţie, tehnicile de marketing şi activităţile de 
concepţie a produsului.  

În urma analizei celor 3 abordări privind integrarea utilizatorului în faza de 
concepţie a produsului, concepţia centrată pe utilizator (UCD), concepţia 
participativă (PD) şi concepţia bazată pe scenarii (SBD), precum şi a standardului 
ISO 13407, cu privire la activităţile cheie în concepţia centrată pe utilizator, s-a 
desprins concluzia că, pentru realizarea obiectivelor acestei cercetări, sunt de 
interes activităţile de înţelegere şi precizare a contextului specific de utilizare şi 
precizare a cerinţelor utilizatorului şi ale organizaţiei.  
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3. CONCEPŢIA PRODUSELOR ÎN CONTEXTUL 
INGINERIEI INTEGRATE 

3.1. Introducere 

În acest capitol se prezintă, pentru început, principiile ingineriei integrate a 
produselor, care constituie o abordare globală, generală a procesului de dezvoltare a 
produsului, un mod de organizare care presupune alegerea şi implementarea 
echipelor de proiect care regrupează competenţe multidisciplinare. 

Se prezintă apoi şi se analizează modelele de concepţie cunoscute din 
literatura de specialitate, în vederea stabilirii unei baze teoretice pentru dezvoltarea 
unei metodologii privind integrarea cerinţelor utilizatorului în faza de concepţie a 
produselor. 

În cele din urmă este prezentat modelul ciclului de viaţă al produsului, în care 
este detaliată activitatea ANALIZA NECESITĂŢII, metodele şi mijloacele folosite 
pentru transpunerea nevoilor utilizatorilor în cerinţe funcţionale. 

3.2. Ingineria integrată 

Ingineria integrată poate fi definită ca o metodologie ce permite concepţia 
integrată şi simultană a produselor şi a proceselor asociate ciclului său de viaţă 
(Drăghici, 1999). Aceasta asigură luarea în considerare, încă de la origine, a tuturor 
fazelor ciclului de viaţă al produsului, integrând problemele de calitate, termene, 
costuri, exigenţe ale utilizatorului etc. Ingineria integrată este deci o metodologie 
care tinde să aducă spre amonte cunoştinţele profesiilor care intervin în aval de 
concepţie, şi care ia în considerare restricţiile pe care acestea le generează. 

Pe parcursul realizării unui produs, cea mai mare parte a întreprinderilor 
aplică încă un demers liniar. Acest demers a fost impus de modul de organizare al 
întreprinderii şi de fluxul de informaţii între diferitele servicii. Organizarea unei 
întreprinderi pe servicii ataşate activităţilor ciclului de viaţă al produsului, dotarea lor 
cu mijloace informatice şi legarea în reţea rămâne totuşi o structură secvenţială şi 
liniară, care prelungeşte durata ciclului de producţie, de la perceperea necesităţii şi 
preluarea comenzii până la livrarea produsului, figura 3.1 (Drăghici, 1999).  
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Fig. 3.1. Modul de organizare liniară (Drăghici, 1999) 
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o soluţie posibilă o constituie „spargerea” demersului liniar şi secvenţial, de la 
concepţie până la fabricaţie, încercându-se paralelizarea unor activităţi ale ciclului de 
viaţă al produsului, ceea ce ar aduce un câştig de timp şi ar reduce termenele de 
lansare şi de punere în distribuţie a produsului, figura 3.2 (Drăghici, 1999). 

Pentru a putea conduce un demers de inginerie simultană este necesar să fie 
cunoscute activităţile de concepţie ale produsului şi ale procesului de fabricaţie 
desfăşurat în cadrul întreprinderii, să fie definite în mod clar funcţionarea şi 
anclanşarea fiecăreia dintre ele, în scopul de a pune mai uşor în evidenţă eventuale 
probleme (Drăghici, 1999). 
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Fig. 3.2. Câştigul de timp determinat de demersul simultan (Drăghici, 1999) 

 

 
Fig. 3.3. Costuri angajate şi cheltuieli reale cumulate (Drăghici, 1999) 
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În ciclul de viaţă al unui produs, etapele de analiză a necesităţii şi de 
dezvoltare sunt cele a căror responsabilitate este foarte importantă, cu consecinţe 
asupra costurilor, calităţii şi termenelor de realizare. Sub aspectul cheltuielilor, în 
raport cu demersul secvenţial, curba demersului simultan se apropie sensibil de 
curba costurilor angajate, ceea ce permite urmărirea în timp real a consecinţelor 
financiare a deciziilor luate pe parcursul proiectului, figura 3.3 (Drăghici, 1999).  

Deosebirea faţă de organizarea secvenţială este constituirea de echipe de 
proiect multidisciplinare, care regrupează diferiţii specialişti care intervin de-a lungul 
ciclului de viaţă al proiectului, urmărindu-se ajungerea la o soluţie quasi-optimală în 
minimum de timp, culegând opiniile diverse şi variate ale specialiştilor încă din faza 
de concepţie, determinând participarea întregii întreprinderi şi înţelegând rolul 
diferitelor servicii (Drăghici, 1999).  

Anghel (2007) exprimă un mod de înţelegere a noţiunii de paralelism. Astfel, 
există o paralelizare a activităţii de dezvoltare a produsului, şi anume paralelizarea 
dintre concepţia produsului şi a procesului său de fabricaţie, respectiv posibilitatea 
dezvoltării simultane a mai multor soluţii pentru a realiza cele mai bune alegeri, cât 
mai repede posibil şi eliminarea unor iteraţii costisitoare. Trecerea de la demersul 
secvenţial către cel simultan necesită o schimbare a demersului procesului de 
concepţie.  

Demersul de concepţie pentru şase sigma (Design for Six Sigma, DFSS) este 
definit (Yang şi El-Haik, 2003) ca o teorie ştiinţifică conţinând arii de cunoştinţe 
fundamentale în forma percepţiilor şi înţelegerii diferitelor câmpuri şi relaţiile dintre 
aceste arii fundamentale. Autorii propun o teorie DFSS în care ariile de cunoştinţe 
fundamentale includ un mix de propuneri şi ipoteze, împărţirea pe categorii a 
obiectelor sau fenomenelor DFSS, metode de concepţie, ca Axiomatic Design şi TRIZ 
şi un spectru de modele matematice şi statistice empirice. Obiectivul major al DFSS 
este de „a face bine de la început” pentru a evita în continuare experienţe 
neplăcute.  

General Electric, unul din liderii în utilizarea programelor Six Sigma defineşte 
elementele cheie: 

• Calitate critică: cele mai importante atribute pentru consumator / 
utilizator; 

• Defect: eşec în a dezvălui care sunt nevoile clientului; 
• Capacitate proces: ceea ce poate da procesul; 
• Operaţii posibile: asigură consecvenţă, procese previzibile care dezvoltă 

CE vede şi simte clientul; 
DFSS integrează diferite abordări, modele şi metode de concepţie a 

produsului, cum ar fi concepţia orientată spre client (Customer Oriented Design) sau 
concepţia centrată pe utilizator (User Centred Design). 

În concluzie, prin trecerea de la demersul liniar şi secvenţial la cel simultan, 
se obţine un mare câştig de timp, ceea ce face ca nevoile/cerinţele beneficiarilor să 
fie mult mai repede îndeplinite. 

Obiectivul DFSS este de a reduce vulnerabilităţile de concepţie, conceptuale şi 
operaţionale, prin derivarea şi integrarea metodelor şi mijloacelor pentru eliminarea 
şi reducerea lor. În general, multe dintre metodele de concepţie au o natură 
empirică. Se urmăreşte, în locul îmbunătăţirii performanţelor în fazele finale ale 
dezvoltării produsului, o îmbunătăţire a acestuia în fazele iniţiale, unde dezvoltarea 
produsului are loc la niveluri de abstractizare mai ridicate. Această schimbare este, 
de asemenea, motivată de faptul că deciziile luate în primele stadii au cel mai mare 
impact asupra costului total şi calităţii sistemului (Banciu, 2011). 
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3.3. Modele de concepţie a produsului 

Abordările metodologice privind concepţia produselor, ”concepţie în funcţie de 
… ” (Design for X) constituie o aplicaţie a metodologiei de inginerie integrată, care 
pune în evidenţă faptul că toate caracteristicile produsului sunt stabilite, în mare 
măsură, în faza de concepţie: 

• Concepţie pentru fabricaţie (Design for Manufacturing); 
• Concepţie pentru asamblare (Design for Assembly);  
• Concepţie pentru calitate (Design for Quality); 
• Concepţie pentru fiabilitate (Design for Reliability); 
• Concepţie pentru piaţă (Design for Marketability); 
• Concepţie pentru costuri (Design for Costing);  
• Concepţie pentru mediu (Design for Environment); 
• Concepţie pentru mentenanţă (Design for Maintenance);  
• Concepţie pentru reciclare (Design for Recycling); 
• Etc. 

Aceste abordări definesc „concepţia pentru obţinerea de avantaj competitiv” 
(Design for Competitive Advantage) (Dean, 1996). 

Demersul de concepţie conţine ca activităţi de bază (Evbuomwan ş.a., 1996): 
• Enunţarea problemelor, având ca scop definirea caietului de sarcini; 
• Rezolvarea problemelor. 

Concepţia scoate la suprafaţă soluţii şi evaluează aceste soluţii, mobilizează 
raţionamente logice, calcule, simulări, experimente. Aceasta este un şir de procese 
prin care soluţiile reţinute se pot modifica, adapta şi îmbunătăţi succesiv. 

Concepţia este un proces iterativ care necesită adesea întoarcerea la o etapă 
anterioară, pentru a preciza sau revedea specificaţiile sau soluţiile deja reţinute.  

Demersul de concepţie este structurat pe trei acţiuni logice (Asimov, 1982): 
• Divergenţa – acţiunea care vizează extinderea frontierelor sistemului de 

concepţie, pentru a creşte spaţiul de cercetare a soluţiilor; 
• Transformarea - acţiunea de construcţie a unei structuri, a unui model, 

plecând de la rezultatele logice, de la divergenţă;. este o fază de 
descoperire şi creativitate; 

• Convergenţa – acţiunea de reducere progresivă a incertitudinii datorită 
multitudinii de soluţii posibile, cu scopul de a alege soluţia cea mai 
satisfăcătoare. 

Divergenţa face apel la analiză, iar transformarea şi convergenţa mizează pe 
capacitatea de sinteză a specialiştilor din echipa de concepţie. 

Perrin (2001) a identificat cinci principii de concepţie: 
• succesiune ierarhică de faze; 
• iteraţie a unui ciclu elementar de cncepţie; 
• fenomen emergent de auto-organizare care se construieşte pornind de la 

interacţiunile unui grup de concepţie; 
• proces cognitiv; 
• formă de conversaţie. 

Modelele de concepţie sunt reprezentări şi strategii propuse pentru a arăta 
cum se desfăşoară un proces de concepţie şi cum pot fi puse în practică. 

Diferitele modele de concepţie pot fi incluse în trei categorii (Evbuomwan ş.a., 
1996): 
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• Modele prescriptive, care au ca obiectiv propunerea unei proceduri de 
concepţie; 

• Modele descriptive (cognitive), care au ca obiectiv să pună în evidenţă 
activităţile specialiştilor de concepţie;  

• Modele computaţionale, care au ca perspectivă integrarea tehnicilor 
numerice şi calificative ale inteligenţei artificiale. 

În (Banciu, 2011) se prezintă următoarele categorii de modele de concepţie: 
Modele bazate pe noţiunea de fază:  
• Modelul lui Pahl și Beitz; 
• Modelul lui French; 
• Modelul lui Roozenburg și Eekels; 
• Modelul lui March; 
• Modelul lui Ulrich și Eppinger; 
• Modelul lui Ullman; 
• Modelul lui Pugh. 

Modele bazate pe noţiunea de activitate: 
• Modelul EVAD; 
• Modelul lui Purcell; 
• Modelul lui Girod; 
• Modelul M3M. 

Modele bazate pe noţiunea de domeniu: 
• Modelul FBS; 
• Modele raționale; 
• Modele din Europa de Nord; 
• Modelul valoric; 
• Modelul axiomatic. 

Modele hibride: 
• Modelul DFSS; 
• Modelul O'Sullivan; 
• Modelul co-evolutiv; 
• Modelul evolutiv. 

Cele mai reprezentative modele ale concepţiei utilizate în prezent sunt 
modelul sistematic elaborat de Pahl şi Beitz (1996) şi modelul axiomatic elaborat 
de Nam Pyo Suh (1990).  

3.3.1. Concepţia sistematică (algoritmică) 

Literatura de specialitate împarte concepţia inginerească (engineering design) 
în diferite faze principale: studiul conceptual (early design), concepţia detaliată 
(detailed design) şi analiza concepţiei (design analysis). Demersurile bazate pe 
noţiunea de fază sunt considerate ca algoritmice (Lonchampt, 2004). 

Demersul sistematic (algoritmic) are la bază formularea funcţiei globale a 
produsului ce urmează a fi conceput. Aceasta funcţie, de nivel superior, este apoi 
descompusă recursiv în funcţii de nivel inferior, care reprezintă structura funcţiei. 
Funcţia este văzută ca şi transformare de energie, material şi informaţii. Fiecare 
dintre subfuncţiile produsului sunt urmate de generarea unor soluţii, realizarea lor, 
iar sintetizarea soluţiilor conduce la componentele fizice, materiale, forme care 
definesc produsul. „Stabilirea unei structuri a funcţiei facilitează descoperirea de 
soluţii, deoarece simplifică procesul de căutare generală a acestora şi, de asemenea, 
deoarece pot fi elaborate separat soluţii pentru subfuncţii” (Pahl şi Beitz, 2007). 
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Astfel, ideea de funcţie este centrală în procesul de concepţie, cei implicaţi trebuind 
să găsească mijloace prin care să răspundă la aceste funcţii. Cunoaşterea 
funcţionalităţii, a funcţiilor, este de folos atunci când sunt necesare modificări 
ulterioare, comparaţii, investigarea motivelor unei probleme apărute în funcţionare. 
În munca de concepţie inginerii caută în permanenţă diverse moduri de realizare a 
funcţiilor, prin materializarea componentelor produsului. Subfuncţiile îndeplinite de 
componente dau, prin integrare, funcţia globală a produsului (Drăghici şi Banciu, 
2007). 

Dintre modelele de concepţie sistematică, cel mai reprezentativ este cel al lui 
Pahl şi Beitz (1996). La originea fiecărui nou obiect tehnic există o problemă 
specifică pe care trebuie să ne concentrăm atenţia. Acest model este bazat pe o 
descompunere secvenţială a procesului de concepţie, utilizând noţiunea de fază (Fig. 
3.4). Este bazat pe concepţia văzută ca succesiune ierarhică de faze, logica 
predominantă fiind convergenţa.  

Prima fază este clarificarea şi planificarea sarcinilor (specificarea informaţiilor 
într-o listă de cerinţe). Piaţa, compania şi economia sunt luate în calcul pentru a 
crea şi selecta ideile de produse potrivite. Cerinţele şi constrângerile sunt apoi 
grupate într-o listă de cerinţe.  

 

 
 

Fig. 3.4. Modelul sistematic, după (Pahl şi Beitz, 2007) 
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In continuare, faza conceptual design (studiu conceptual) are obiectivul de a 
determina soluţia de principiu. Pentru a realiza aceasta, problemele esenţiale sunt 
abstractizate, sunt stabilite structurile de funcţii, sunt gândite principiile de 
funcţionare potrivite, este sintetizată o structură e lucru şi, în final, conceptele 
soluţiei sunt evaluate prin criterii tehnice şi economice. În faza embodiment design 
(concepţie constructivă) sunt elaborate principii de lucru în formă de preliminary 
layouts, care sunt respinse şi /sau combinate pentru a produce layout-ul final. În 
ultima fază, detail design (concepţia detaliată), sunt elaborate toate documentele cu 
privire la producţie. 

Pentru ca modelul Pahl şi Beitz să fie cât mai explicit şi uşor de înţeles, în 
figura 3.5. este prezentată o adaptare a acestuia, prezentându-se sintetic ce se 
întâmplă în fiecare din fazele procesului de concepţie. 

 

 
 

Fig. 3.5. Fazele concepţiei, adaptate după modelul lui Pahl şi Beitz 
 
Dezavantajul utilizării modelului lui Pahl şi Beitz este că acesta nu permite 

luarea în calcul a multiplelor soluţii alternative care sunt generate şi analizate pe 
durata întregului proces de concepţie. Pentru a anula acest dezavantaj, Asociaţia 
Inginerilor Germani (VDI) a completat modelul cu aplicarea a două acţiuni logice: 
divergenţa (lărgirea spaţiului de cercetare a soluţiilor în fiecare etapă) şi 
convergenţa (alegerea soluţiei cea mai satisfăcătoare).  

3.3.2. Concepţia axiomatică  

Concepţia axiomatică (Axiomatic Design AD) este caracterizată prin 
generalitatea sa, putând fi aplicată în diferite domenii, regulile fiind aceleaşi, iar 
ghidarea de-a lungul procesului de concepţie fiind dată de axiome.  

Cercetările asupra axiomatic design, iniţiate la MIT (Massachusetts Institute of 
Technology) de profesorul Nam P. Suh au început în 1977, demersul fiind aplicat în 
domeniul fabricaţiei.  
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Concepţia axiomatică este considerată utilă în faza analitică, nu în cea 

creativă. În vederea realizării scopului propus, AD oferă un proces de căutare 
sistematică în spaţiul concepţiei, pentru a minimiza procesul de căutare aleator şi 
pentru a determina soluţia cea mai bună dintre mai multe alternative. Cel mai 
important concept în AD este existenţa axiomelor de concepţie (Suh, 2001). Suh 
spune că AD tratează principii şi metodologii, mai degrabă decât algoritmi sau 
mijloace (tools). 

Conceptele de bază cu care operează axiomatic design sunt: domeniul, 
axioma, mapping-ul, zigzagging-ul şi ierarhiile.  

Domeniul. Concepţia implică efectul combinat al unei părţi „CE dorim să 
obţinem?” asupra celeilalte „CUM dorim să obţinem?”. Pentru a sistematiza procesul 
de gândire implicat în această interacţiune (influenţă reciprocă) s-a creat conceptul 
de domenii, care este elementul de bază în concepţia axiomatică. Astfel, au fost 
create patru domenii: domeniul client, domeniul funcţional, domeniul fizic şi 
domeniul proces (fig. 3.6). 

 

 
 

Fig. 3.6. Modelul axiomatic, după (Suh, 1990) 
 
Domeniul din stânga, relativ la cel din dreapta, reprezintă CE dorim să 

obţinem, în timp ce domeniile din dreapta reprezintă soluţiile la CUM ne propunem 
să satisfacem cerinţele din domeniul din stânga. Toate procesele de concepţie pot fi 
reprezentate folosind cele patru domenii, permiţând generalizarea procesului de 
concepţie. Obiectivele pot fi diferite, dar mersul este acelaşi (Suh, 1990). 

Termenii folosiţi sunt (Suh, 1990): 
• nevoile/cerinţele clientului (Customer Needs CNs) - problemele pe care 

clienţii intenţionează să le rezolve prin achiziţionarea unui bun sau 
serviciu; caracteristicile specifice şi specificaţiile unui bun sau serviciu, 
determinate de către un client; 
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• cerinţele funcţionale (Functional Requirements FRs) - setul minim de 
cerinţe independente pe care concepţia trebuie să le satisfacă şi care 
caracterizează complet cerinţele funcţionale ale produsului (sistem, 
organizaţie etc.) în domeniul funcţional; prin definiţie, FRs sunt 
independente unele de altele în momentul stabilirii lor; 

• constrângerile - limitele acceptabile ale concepţiei, care diferă de FRs 
prin aceea că nu trebuie să fie independente. Descrierea scopurilor 
concepţiei ţine seama de constrângeri. Constrângerile de intrare sunt 
cuprinse în specificaţiile concepţiei, iar constrângerile sistemului sunt 
impuse de sistemul în care soluţia de concepţie va funcţiona;  

• parametrii de concepţie (Design Parameters DPs) – variabilele în 
domeniul fizic, care caracterizează concepţia şi care satisfac cerinţele 
funcţionale specificate în domeniul funcţional; 

• variabilele de proces (Process Variables PVs) - variabilele în domeniul 
proces care caracterizează procesul şi care sunt generate de parametrii 
de concepţie DPs.  

Ierarhii şi zigzagging. Procesul de concepţie porneşte de la un nivel de 
abstractizare ridicat şi treptat, de la acest nivel, are loc o descompunere pe niveluri 
si subniveluri. Descompunerea aceasta este realizată în domeniile funcţional, fizic şi 
proces, şi se obţine o ierarhie a FRs, DPs, respectiv PVs. În domeniul client 
informaţia constituie o excepţie şi nu poate fi structurată riguros (Tate, 1999). 

Deciziile luate la nivelurile superioare afectează problema la nivelurile 
inferioare. La un nivel al descompunerii există un set de cerinţe funcţionale. Pentru 
ca aceste cerinţe să poată fi descompuse în continuare, trebuie aleşi parametrii de 
concepţie corespunzători.  

Dacă o cerinţă funcţională este satisfăcută de un parametru de concepţie, 
atunci se trece la descompunerea acelei cerinţe funcţionale la rândul său, şi procesul 
poate fi repetat. Se procedează la fel şi cu elementele domeniilor fizic şi proces. De 
aceea, pentru a crea aceste ierarhii trebuie făcut un zigzag (zig spre domeniul DPs, 
zag de la domeniul DPs înapoi la domeniul FRs pentru definirea cerinţelor funcţionale 
de nivel inferior) între domenii în vederea descompunerii, care nu se realizează într-
un singur domeniu integral, ci în paralel, aşa cum se prezintă în figura 3.7. 

  

 
Fig. 3.7. Zig-zag între FRs (Functional Domain) şi DPs (Physical Domain) (Banciu, 2011) 
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Mapping. Alternativele soluţiei sunt create prin maparea cerinţelor specificate 

într-un domeniu la un set de parametri caracteristici în domeniul adiacent. Maparea 
între domeniul client şi domeniul funcţional este definită ca studiu conceptual 
(conceptual design), între domeniile funcţional şi fizic este concepţia produsului 
(product design), iar între domeniile fizic şi proces corespunde concepţia procesului 
de fabricaţie (process design) (Kai şi Hongwei, 2000). 

Axioma de independenţă. Pentru materializarea celor prezentate mai sus, 
procesul de reprezentare (mapping) s-a exprimat matematic în termeni de vectori 
caracteristici, care definesc scopurile concepţiei şi soluţiile de concepţie. În timpul 
acestui proces de trecere, trebuie să fie satisfăcută axioma de independenţă. La un 
nivel dat al ierarhiei, setul de cerinţe funcţionale care definesc scopurile specifice de 
concepţie este un vector FR în domeniul funcţional. In mod similar, setul de 
parametri de concepţie în domeniul fizic (CUM pentru un FR) este un vector DP.  

Intr-o concepţie acceptabilă, DPs şi FRs sunt legate în aşa fel încât un DP 
specific poate fi modificat pentru a obţine o FR corespondentă fără ca să afecteze 
celelalte FRs. In acest fel, în procesul de concepţie, plecând de la DP la FR, 
corespondenţa (reprezentarea mapping) trebuie să fie în aşa fel încât orice 
modificare a unui DP va afecta numai FR corespunzătoare. 

Axioma de independenţă menţionează că părţile din concepţie trebuie să 
poată fi separate astfel încât schimbările aduse uneia să nu aibă influenţă deloc sau 
cât mai puţin posibil asupra celeilalte. Relaţiile dintre FRs şi DPs la un nivel dat din 
ierarhie sunt redate prin matricea de concepţie (matricea (A) în ecuaţia 3.1) 
(Nordlund, 1996). 
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Termenii ecuaţiei (3.1) sunt exprimaţi de relaţia (3.2). Într-o concepţie 

decuplată (uncoupled) FRs pot fi satisfăcute independent prin intermediul DPs 
corespunzători. 

Într-o concepţie decuplată FRs pot fi satisfăcute independent dacă DPs vor fi 
ajustaţi, reformulaţi în zona corespunzătoare. 

Într-o concepţie cuplată (coupled) nu există nici o garanţie că FRs pot fi 
satisfăcute. Aceeaşi analiză se aplică la relaţiile dintre DPs şi PVs.  
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În relaţia (3.2) fiecare element j

i

DP
FR
∂
∂

=Aij
 leagă o FRi de un DPj specific.  

Matricea de concepţie poate fi diagonală, triangulară - populată deasupra sau 
dedesubtul diagonalei - sau populată şi deasupra şi dedesubtul diagonalei. Aceste 
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situaţii sunt ilustrate de ecuaţiile 3.3…3.6. În aceste ecuaţii, “X” reprezintă o relaţie 
existentă între un DP şi o FR, iar O indică faptul că nu există o relaţie sau că există 
una, dar nesemnificativă (Nordlund, 1996). 

O concepţie cu o matrice diagonală (ecuaţia 3.3) este o concepţie necuplată 
(uncoupled). Ecuaţiile 3.4 şi 3.5 redau situaţia unei concepţii (decoupled), iar 
ecuaţia 3.6 descrie o concepţie cuplată (cupled). 

Ecuaţia 3.3, concepţie necuplată (uncoupled), matrice diagonală: 
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Ecuaţia 3.4, concepţie decuplată (decoupled), matrice triangulară dedesubtul 
diagonalei: 
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Ecuaţia 3.5, concepţie decuplată (decoupled), matrice triangulară deasupra 

diagonalei: 
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Ecuaţia 3.6, concepţie cuplată (cupled):  
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Axioma de informare prevede minimizarea conţinutului informaţiei 

concepţiei. Dintre concepţiile care satisfac axioma de independenţă, concepţia care 
are cea mai mare probabilitate de succes este cea mai bună. 

De aceea, concepţiile care minimizează numărul de cerinţe funcţionale şi 
constrângeri, care prezintă părţi integrate care îi menţin independenţa funcţională, 
care folosesc părţi interschimbabile şi standardizate sau redau simetria cât mai mult 
posibil, reprezintă soluţii cu un conţinut al informaţiei redus, exprimând o 
probabilitate de succes mai mare. Concepţiile care nu satisfac prima axiomă sunt 
cuplate (cupled) şi, în aceste cazuri, este imposibilă o modificare a unui DP fără 
afectarea a cel puţin două FRs. 

O concepţie specificată în termeni de DPs are o anumită probabilitate de a 
satisface FRs specificate în interiorul toleranţelor impuse. O concepţie cu o 
probabilitate ridicată de realizare a FRs specificate în interiorul toleranţelor are, de 
asemenea, o probabilitate ridicată de a satisface cerinţele clienţilor şi, de aceea, 
este preferabilă.  

În axioma de informare, minimizarea conţinutului informaţiei se referă la 
această conexiune fundamentală. Conţinutul informaţiei este definit aici ca fiind 
log2(1/p) unde p este probabilitatea de realizare a cerinţelor. Intr-o concepţie 
necuplată (uncoupled), un conţinut al informaţiei foarte mic este echivalent cu cea 
mai mare probabilitate de a realiza toate cerinţele funcţionale în tolerantele 
specificate (Suh, 1995). 

Conţinutul informaţiei I este definit ca probabilitate de a satisface FRs date. 
Dacă probabilitatea de succes în satisfacerea FRs este p, informaţia I asociată cu 
această probabilitate este dată de relaţia: 

I = - log2 p        (3.7) 
În cazul general, al unei concepţii uncoupled, I poate fi exprimat ca:  
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∑
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       (3.8) 
unde Pi este probabilitatea ca un DPi să satisfacă o FRj. 

Din moment ce sunt „n” FRs, conţinutul total al informaţiei este suma tuturor 
acestor probabilităţi. Axioma de informare spune că acea concepţie care are cel mai 
mic conţinut al informaţiei este cea mai bună, din moment ce cere cea mai mică 
cantitate de informaţie pentru a atinge obiectivele concepţiei. Când toate 
probabilităţile sunt egale cu 1, conţinutul informaţiei este 0 şi invers, dacă una sau 
mai multe probabilităţi sunt egale cu 0, atunci conţinutul informaţiei este infinit. Cu 
cât probabilitatea este mai scăzută, cu atât mai mult trebuie suplimentat cu 
informaţie pentru a satisface cerinţele funcţionale. 

In realitate, probabilitatea de succes depinde de intersectarea toleranţelor 
specificate de specialistul în concepţie pentru a satisface FRs şi abilitatea (toleranţa 
sistemului) de a da rezultatele în toleranţele specificate. 

Probabilitatea de succes poate fi calculată prin specificarea Design Range (Dr) 
pentru FR şi prin determinarea System Range (Sr) pe care concepţia propusă o 
poate oferi pentru a satisface FR (Fig. 3.8).  

 
Fig. 3.8. Design Range şi System Range (Suh, 2005)  

 
Pe axa verticală (ordonată) este reprezentată funcţia densităţii de 

probabilitate şi pe axa orizontală (abscisă) este fie FRs fie DPs, funcţie de domeniile 
reprezentate. 

Când reprezentarea este între domeniul funcţional şi cel fizic, cazul concepţiei 
produsului, abscisa este pentru FRs, pe când dacă reprezentarea este între domeniul 
fizic şi domeniul proces, cazul concepţiei procesului, pe abscisă se reprezintă DPs 
(Suh, 1995). Figura 3.8 ilustrează grafic Design Range şi System Range. 

Common Range (Cr) reprezintă suprapunerea între Design Range şi System 
Range şi este regiunea în care sunt satisfăcute cerinţele funcţionale. În consecinţă, 
aria determinată de Common Range (Cr) împărţită la aria de sub System Range (Sr) 
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este egală cu probabilitatea de succes în atingerea scopului declarat. Conţinutul 
informaţiei poate fi exprimat ca:  

)(log2
cr

sr

A
A

I =
        (3.9) 

unde Asr defineşte aria de sub Sistem Range şi Acr este aria de sub Common 
Range. Mai mult, din moment ce Asr = 1.0 în cele mai multe cazuri şi există n FR de 
satisfăcut, conţinutul informaţiei mai poate fi exprimat ca:  

∑
=

=
n

i criA
I

1

1

                  (3.10) 
Când se ia în considerare o concepţie uncoupled, cea mai mică sumă a 

conţinutului informaţiei este egală cu cea mai mare probabilitate de a realiza toate 
cernitele funcţionale în limitele toleranţelor.  

Suh (2001) a evidenţiat faptul că informaţia necesară în concepţie este alta 
decât conţinutul informaţiei care trebuie minimizat în concordanţă cu axioma de 
informare. O problema esenţială în procesul de concepţie este de a determina 
minimul de informaţie necesară şi suficientă pentru a lua decizii de concepţie, având 
un set DPs pentru un set FRs. 

3.3.3. Concluzii 

În urma analizei celor două modele fundamentale de concepţie, sistematică 
(algoritmică) şi axiomatică, a rezultat (Drăghici şi Banciu, 2007) că: 

• O parte din modelul lui Pahl și Beitz se referă la dezvoltarea structurii 
funcţiilor. Scopul lor a fost să combine mai multe metode în una singură, 
care să ofere o structură coerentă pentru fazele de concepţie. 
Elementele comune între cele două sunt natura şi definirea funcţiilor şi 
faptul că trebuie să se gândească exclusiv în termeni de funcţii şi nu de 
soluţii, atunci când se definesc funcţiile; 

• Unele instrucţiuni cu privire la generarea funcţiilor prezentate de Pahl şi 
Beitz sunt utile pentru generarea FRs de niveluri mai scăzute. Astfel, 
ideea de a porni de la o structură primară sau analizând sisteme 
cunoscute pentru detectarea variantelor posibile pentru îndeplinirea 
funcţiilor este utilă în AD, specialiştii în concepţie trebuind să ia în 
considerare toate alternativele posibile pentru realizarea funcţiilor.  

Diferențele dintre cele două demersuri de concepție, identificate de Tate 
(1999) sunt multiple. Astfel, faţă de axiomatic design, în sistematic design: 

• lipseşte conceptul de domenii şi cel mai aproape de DPs este 
identificarea principiului de lucru şi a principiului de structură de lucru; 

• nu există conceptele de ierarhii şi zigzagging, căutarea unei soluţii fiind 
concentrată pe o subfuncție, iar găsirea soluţiei va genera posibilitatea 
înlăturării sau nu a altor subfuncții; 

• există noţiunile de funcţii principale, care servesc funcţionalitatea 
principală, şi funcţii auxiliare, care contribuie indirect la aceasta, 
concepte care în AD nu există, aici toate FRs fiind luate în considerare şi 
trebuind, la rândul lor, să fie satisfăcute de DPs corespunzători; 
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• se scot în evidență fluxurile operaţionale şi posibilitatea de identificare a 

unor schimbări minore, pe când în AD se urmăreşte obţinerea unor 
decizii de concepţie creative, bune; 

• se urmărește producerea de diferite variante de concepţie, prin modurile 
în care se pot realiza funcţiile, idee care este în concordanță cu AD, în 
care se face o sinteză a soluţiilor (DPs), nu doar o rearanjare a cerinţelor 
funcţionale. 

3.4. Modelul ciclului de viaţă al produsului 

3.4.1. Puncte de vedere 

Întrebarea care apare şi căreia trebuie să i se ofere un răspuns este: la ce 
nivel şi în ce faze ale ciclului de viaţă al produsului este implicat utilizatorul? 

Pentru a răspunde la această întrebare este nevoie de prezentarea ciclului de 
viaţă al produsului şi identificarea fazelor în care intervine utilizatorul. 

Ciclul de viaţă al produsului a iscat o puternică controversă în industria 
construcţiilor de maşini. În ultimele decenii a fost percepută o schimbare a valorii 
adăugate în interiorul lanţului de valori din mijlocul procesului de producţie, o 
concentrare spre dezvoltarea aspectelor legate de disponibilitate şi funcţionalitate 
(Fig. 3.9).  

 
Fig. 3.9. Ciclul de viaţă - schimbarea caracteristicilor în lanţul de valori (Browne ş.a., 1994) 

 
Oferirea produsului central sau tangibil nu este suficient pentru a fi competitiv 

pe piaţă în condiţiile economice mondiale actuale. Consumatorii sunt cei care cer 
beneficii sau chiar pretind mai mult: succes, utilizare uşoară etc. Aceasta se aplică 
pentru cele mai multe tipuri de clienţi (utilizatori finali, distribuitori, producători). 

Analizarea ciclului de viaţă al produsului este crucială pentru sintetizarea şi 
specificarea  noilor tipuri de beneficii aduse pentru utilizator. 

„Perspectiva beneficiilor pentru utilizator” derivă din modul în care din 
produsul anterior mai simplu sunt furnizate perspective de dezvoltare. Din acest 
motiv, producătorii sunt orientaţi spre oferirea de beneficii utilizatorilor. Întrebările 
care se pun sunt: ce beneficii se pot oferi şi ce varietate de utilitate poate să fie 
folositoare pentru utilizatori?  

Figura 3.10 prezintă lista de servicii care pot fi considerate ca beneficii 
(referitor la produs) majore pentru utilizator. Potenţialele valori adăugate care 
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trebuie obţinute de producători pot fi discutate şi derivate din această listă. Din 
această perspectivă, termenul de PRODUS EXTINS se concentrează mai mult pe 
beneficiile ce trebuie obţinute alături de produs şi mai puţin pe disponibilitatea 
produsului efectiv. Aplicarea în industrie va fi definită ca o potenţială afacere nouă şi 
inovativă ce se poate realiza. Discuţiile prezente în multe domenii oferă cadrul 
pentru oferirea de noi servicii, care pot aduce beneficii atât producătorului, cât şi 
utilizatorului. 

 
 

Fig. 3.10. Fazele ciclului de viaţă  al produsului. 
 

Ceea ce lipseşte este rolul utilizatorului. Utilizatorul are dorinţe individuale, 
vrea anumite beneficii care sunt transpuse în produsul particularizat (Fig. 3.11). 

 

 
 

Fig. 3.11. Particularizarea produselor 
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Procesul de particularizare a produselor a apărut din următoarele 

considerente: 
• Răspunde dorinţelor şi/sau cerințelor utilizatorului; 
• Crearea de noi servicii ce pot fi oferite utilizatorului. 

Produsul extins oferă soluţii pentru utilizatori şi noi oportunităţi de concepţie a 
produselor. 

 
Tab. 3.1. Etapele ciclului de viaţă 

Etapele ciclului de viaţă din punctul de 
vedere al marketingului 

Etapele ciclului de viaţă din punctul de 
vedere al ingineriei 

Creare Concepţie 
Lansare Producţie 
Maturitate (stabilă, crescândă, în declin) Utilizare 
Declin Mentenanţă  
Retragere Retragere/reciclare 

 
Declinul şi retragerea produsului de pe piaţă sunt caracterizate de diferite 

scenarii, ca de exemplu:  
• produsul este eliminat prin recuperarea unor componente, iar restul 

materialelor sunt reciclate;  
• produsul este reciclat în totalitate sau există posibilitatea ca unele 

produse să nu fie reciclabile, nici parţial şi atunci se pune problema 
distrugerii lor sau în cele mai nefericite cazuri depozitarea şi păstrarea 
lor în anumite condiţii (materiale radioactive).  

Directivele Uniunii Europene au fost deja aplicate pentru diferite familii de 
produse care au un impact negativ asupra mediului, în special faza de declin, de 
tipul echipamente electrice şi electronice, precum şi autovehiculele. În corelaţie cu 
directivele Uniunii Europene, dar şi cu organizaţiile de protecţia mediului, în 
momentul de faţă se pune tot mai mult accentul, încă din faza de concepţie şi 
producţie, pe faza de maturitate şi declin, aşa cum se observă în figura 3.12. 

 

 
Fig. 3.12. Schimbarea focalizării de la producţie la concepţie 

Valoarea  
adăugata 

Producţie Maturitate Retragere  

Trecut Viitor 

Concepţie 
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3.4.2. Modelarea ciclului de viaţă al produsului 

Începând de la perceperea necesităţii şi până la retragerea sa, produsul trece 
printr-o succesiune de şase activităţi (Fig. 3.13):  

• analiza necesităţii; 
• concepţie; 
• fabricaţie; 
• comercializare; 
• utilizare; 
• retragere. 

 

 
 

Fig. 3.13.  Ciclul de viaţă al produsului (Drăghici, 1999) 
 
Pentru reprezentarea ciclului de viaţă al produsului se pot folosi diferite 

metode şi mijloace de modelare: SADT (Structured Analysis and Design Technique), 
UML (Unified Modelling Language), OPM (Object Process Methodology). Scopul 
urmărit este de a analiza în profunzime fiecare activitate a ciclului de viaţă, sub 
multiple aspecte: 

• rolul fiecărei activităţi; 
• lucrările efectuate; 
• parametrii transformaţi; 
• suporturile care permit efectuarea şi controlarea unei activităţi; 
• schimburile de informaţii. 

În SADT, fiecare activitate poate fi consemnată sub o formă modulară şi 
grafică, prevăzută cu săgeţi care au o semnificaţie anume (Fig. 3.14). Activitatea 
are ca scop transformarea datelor de intrare în date de ieşire. Realizarea activităţii 
necesită mijloace de asistare, respectiv de control, care permit declanşarea sau 
controlul desfăşurării sale. 

Fig. 3.14. Modulul SADT al unei activităţi 
 
Pentru a modela cât mai clar şi complet ciclul de viaţă al unui produs este 

indicată adoptarea un demers descendent, care permite trecerea progresivă de la 
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general spre particular. Astfel, fiecare modul de activitate face obiectul unei 
descompuneri, respectiv deschideri în mai multe căsuţe care, la rândul lor, pot fi 
descompuse în continuare. Diagrama de nivel superior, numită A0, conţine 
activităţile ciclului de viaţă specificate anterior. La nivelul de detaliu următor, fiecare 
modul face obiectul unei descompuneri progresive în diagrame care conţin activităţi 
elementare (Fig. 3.15). 

 
Fig. 3.15. Principiul de deschidere a diagramei activităţilor 

 
Limbajul de reprezentare grafică folosit de metoda SADT este IDEF0 

(Integration DEFinition language). US Air Force a dezvoltat seria IDEF0...IDEF14 
prin programul ICAM (Integrated Computer Aided Manufacturing). Pentru 
reprezentarea modelului ciclului de viaţă al produsului s-a ales IDEF0, care produce 
un „model de funcţie”. Un model de funcţie este o reprezentare structurată a 
funcţiilor, activităţilor sau proceselor în cadrul sistemului modelat sau a ariei 
subiectului. În forma sa originală, IDEF0 include atât o definiţie a limbajului de 
modelare grafică (sintaxă şi semantică) cât şi o descriere a unei metodologii 
comprehensive pentru dezvoltarea modelelor.  

Pentru reprezentarea modelului ciclului de viaţă al produsului cu ajutorul 
metodei SADT a fost utilizat programul iGrafx, care conţine modulul IDEF0.  

Modelarea ciclului de viaţă al produsului s-a realizat în cadrul reţelei naţionale 
de Inginerie Integrată a Produselor şi Proceselor INPRO, finanţată prin Programul 
Cercetare de Excelenţă, contract nr. 243/2006. 

În figura 3.16 sunt prezentate activităţile ciclului de viaţă al produsului 
luându-se în considerare intrările, ieşirile, metodele/mijloacele de asistare şi 
constrângerile ce revin fiecărei activităţi în parte. 

Dintre activităţile ciclului de viaţă al produsului se va detalia în continuare 
Activitatea A1 – ANALIZA NECESITĂŢII PRODUSULUI, fiind etapa definitorie pentru 
transpunerea cerinţelor utilizatorului în cerinţe funcţionale necesare pentru 
concepţia produsului. 
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3.4.3. Analiza necesităţii 

Obiectivul activităţii ANALIZA NECESITĂŢII este de a sesiza şi enunţa nevoile, 
cerinţele fundamentale necesare pentru concepţia sau reconcepţia unui produs. 
Acestea provin din mai multe surse, cum ar fi: noile percepţii din piaţă, o idee, 
insatisfacţia tehnico-comercială resimţită de către utilizatori. Analiza necesităţii 
corespunde unei funcţii „de piaţă”, care constă chiar şi în studii şi acţiuni comerciale, 
care au ca obiectiv sesizarea, enunţarea şi validarea nevoii. 

 

 
 

Fig. 3.16. Activităţile ciclului de viaţă al produsului 
 
Toate demersurile de concepţie sau de reconcepţie trebuie orientate spre 

cercetarea de soluţii optime care răspund exigenţelor unei probleme apărute într-un 
mediu dat. Ce reprezintă această soluţie optimă? 

• În cazul unui produs vechi pus în cauză de utilizatori se acţionează 
pentru realizarea unei noi adaptări la nevoi şi atunci acesta are un preţ 
mai mic; 

• Pentru concepţia unui produs nou, trebuie în prealabil identificate şi 
formulate noile nevoi. 

Un produs nu are sens dacă nu satisface nevoile utilizatorilor. În consecinţă, 
este necesar a se elabora un demers care să permită realizarea acestei finalităţi, şi 
acesta este posibil în amonte, ca să îmbunătăţească la maxim constrângerile 
tehnologice, mijloacele sau opţiunile luate anterior. Altfel spus, acest demers trebuie 
să răspundă clar problemei: să definească PENTRU CE (la ce serveşte, ce servicii 
oferă, în ce scop...?), înainte de a impune CUM sau încă o soluţie la fel de 
„strălucită”, dar care nu răspunde probabil nevoii iniţiale a utilizatorului.  
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Este dificilă adoptarea unui astfel de demers; pe de altă parte organizarea 

tradiţională a întreprinderilor creează o piedică de care trebuie să se ţină seama. În 
realitate, modelul în cascadă antrenează dificultăţi în relaţionarea umană şi 
afectează luarea deciziilor, deoarece fiecare serviciu sau compartiment are 
preocupări şi interese diferite.  

Demersul constă în descompunerea activităţii A1 - Analiza necesităţii, în trei 
faze, şi anume (Fig. 3.17): 

• A11 - sesizarea nevoii; 
• A12 - enunţarea nevoii; 
• A13 - validarea nevoii; 
• A14 – studiul de fezabilitate. 

 

 
Fig. 3.17. Descompunerea Activităţii A1 - Analiza necesităţii produsului  

3.4.3.1 Sesizarea nevoii 

Produsul trebuie să satisfacă utilizatorul, prin urmare, el se vinde bine azi, dar 
mâine? Trebuie ştiut care mâine; dacă se consideră că acest mâine va fi 5 ani mai 
târziu, acest produs nu va fi curând competitiv. Prin urmare, este necesar a se 
înţelege nevoile şi, în acest sens, se dezvoltă o structură de cercetare a pieţei. În 
această structură de cercetare, MARKETINGUL are un rol extrem de important, el 
trebuie să aibă o viziune generală de tipul „a vedea departe şi larg”. Pentru aceasta 
sunt folosite anchetele, sondajele, studiile de piaţă etc., pe scurt, toate procedeele-
metodele de analiză cantitativă şi calitativă care permit aprofundarea. Nu ne 
propunem să abordăm în detaliu aceste probleme specifice marketingului, despre 
acestea trebuie să vorbească amănunţit specialiştii în marketing, dar aceste aspecte 
trebuie luate în considerare în concepţia sau reconcepţia unui produs. Informaţiile 
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provin de la compartimentele CALITATE şi COMERCIAL. În primul rând se colectează 
datele din surse „post-vânzare”: funcţionare aleatorie, slăbiciuni, durata reparaţiilor 
programate etc.; apoi se constituie indicatori pentru evaluarea vânzărilor.  

Datele de intrare în activitatea SESIZAREA NEVOII sunt: 
• Informaţiile. Acestea pot proveni din două surse: 

- Primare - informaţii obţinute pentru prima oară, prin cercetare, 
experimente. Aceste date pot fi obţinute dintr-o singură sursă – 
utilizatorii - sau din mai multe surse - utilizatori şi experimente etc. 

- Secundare - informaţii care au fost publicate sau consemnate înainte 
de a fi început cercetarea respectivă. Informaţiile din surse 
secundare pot fi: interne (rapoarte, dări de seamă, studii din arhiva 
firmei) şi externe (rezultatele unor studii la nivel de ramură, anchete 
şi paneluri gestionate de organizaţii, instituţii, firme de specialitate, 
statistici vamale, indici publicaţi, informaţii culese din reviste de 
specialitate). Datele secundare se obţin rapid şi cu cheltuieli scăzute, 
dar pot fi neconcludente, inexacte sau incomplete, datorită culegerii 
lor în scopuri diferite de cele pentru care se folosesc. Se impune ca 
toate informaţiile secundare să îndeplinească unele condiţii legate de 
obiectivitate, validitate, veridicitate, omogenitate etc. 

• Piaţa. Producătorii şi vânzătorii sunt văzuţi ca fiind cei care formează 
mediul de afaceri, iar clienţii/utilizatorii, sunt cei care alcătuiesc cererea. 
Orice piaţă înseamnă oameni, adică potenţiali utilizatori. În analiza 
clienţilor/utilizatorilor nu este suficientă abordarea doar a celor care au 
nevoi nesatisfăcute şi manifestă dorinţa de a cumpăra un produs pentru 
satisfacerea acelei nevoi. Persoanele trebuie să aibă capacitatea de a 
cumpăra, autoritatea, timpul necesar şi resurse financiare disponibile. 

• Cerinţele. Informaţiile furnizate de utilizator trebuie transpuse în 
specificaţii de concepţie ale produsului. Există o mare varietate de 
cerinţe (capitolul 2.2.5) ale utilizatorilor cu privire la noul produs, dar 
acestea necesită o grupare după diferite tehnici şi criterii. Problema 
majoră care apare este calitatea informaţiilor culese, care ar trebui să 
aibă un impact major asupra succesului produsului. 

• Ideile. Acestea pot fi „culese” folosind tehnici de creativitate 
(Brainstorming), workshop-uri de concepţie participativă (PD), concepţie 
bazată pe scenarii (SBD). 

Mijloacele de control ale activităţii SESIZAREA NEVOII: 
• Clientul. Acesta alcătuieşte centrul de interes pentru orice organizaţie şi 

reprezintă firme, instituţii şi persoane individuale cărora le sunt adresate 
bunurile şi serviciile realizate. De aici a rezultat necesitatea atragerii lor 
în procesul de concepţie al produselor, prin luarea în considerare a 
informaţiilor furnizate de cercetările de marketing privind nevoile 
individuale, cererea pentru un anumit produs, comportamentul de 
cumpărare şi de consum a acestora. 

• Concurenţa este constituită din organizaţii similare care încearcă să 
satisfacă aceleaşi nevoi ale clienţilor şi sunt percepute de aceştia ca 
alternative pentru satisfacerea cerinţelor lor. În acest caz trebuie avută 
în vedere concurenţa de produs. Întreprinderea le consideră 
concurente pe toate întreprinderile care oferă acelaşi produs sau clasă 
de produse. 

Mijloacele de asistare ale activităţii SESIZAREA NEVOII: 

BUPT



3.4 - Modelul ciclului de viaţă al produsului   85 
 
• Diagrama cauze–efect permite evidenţierea şi ierarhizarea cauzelor 

care generează un anumit efect. Cauzele sunt factorii care determină 
apariţia unei situaţii date, iar efectele sunt concretizate în evoluţia 
nivelului parametrilor care caracterizează procesul supus analizei. 
Cauzele pot fi diferite, în funcţie de specificul bunului analizat. Diagrama 
nu poate oferi soluţiile necesare, ci doar permite o definire clară a 
problemei studiate.  

• Chestionarul. Pentru conceperea lui se desfăşoară o muncă de echipă. 
Chestionarul perfect nu există, dar pentru a fi performant trebuie să 
îndeplinească câteva condiţii: 
- să fie cât mai scurt, dar să cuprindă întrebări cât mai edificatoare; 

numărul de întrebări recomandat este între 15-30; 
- să fie adecvat subiecţilor investigaţi – limbaj în concordanţă cu 

nivelul de pregătire al subiecţilor; 
- să fie uşor de administrat, astfel încât să permită înregistrarea cât 

mai rapidă a răspunsurilor şi codificarea lor; 
- să fie traductibil, să permită transmiterea opiniilor, constatărilor şi 

recomandărilor subiecţilor. 
• Ancheta: 

- informaţia este furnizată de purtătorul acesteia; 
- este folosită pentru a culege informaţii în legătură cu părerile, 

cunoştinţele, preferinţele, satisfacţia utilizatorului; 
- are o mare flexibilitate, iar datele şi informaţiile obţinute se obţin 

mai rapid decât cele prin alte metode; 
- obţinerea colaborării subiecţilor este dificilă uneori, în special în 

cazul persoanelor cu venituri ridicate şi nivel superior de educaţie; 
- cei care răspund pot da informaţii greşite pentru a părea mai culţi 

sau mai bine informaţi. 
• Interviul necesită prezenţa unui operator de interviu, care să discute cu 

potenţialii/actualii utilizatori ai produsului. Avantajul folosirii interviului 
ca şi metodă de culegere a informaţiilor este dat de faptul că punctul de 
vedere al fiecărui participant poate fi explorat în detaliu. Orice 
neînţelegere, confuzie dintre operatorul de interviu şi subiect este 
repede identificată şi soluţionată. Interviurile sunt de obicei folosite în 
procesul de concepţie cu scopul de a obţine mai multe amănunte despre 
domeniu/aria de activitate sau cerinţele specifice-individuale. 

• Focus Group este un interviu structurat. 
• SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) este un program de 

analize statistice ce conţine numeroase proceduri care permit analiza 
univariată a caracteristicilor populaţiei studiate. Prin opţiunile sale, 
programul SPSS, se poate ocupa de prelucrarea efectivă a datelor (după 
ce acestea sunt definite, codificate, regrupate ş.a.m.d.). De asemenea, 
programul SPSS, prin opţiunile sale (de exemplu Summarize), realizează 
analiza distribuţiei caracteristicii care interesează pentru populaţia 
studiată. 

3.4.3.2 Enunţarea nevoii 

Trebuie acţionat pentru a se exprima cu rigoare obiectivul şi limitele studiului. 
Pentru un obiect se explică exigenţele fundamentale care justifică concepţia sau 

BUPT



86   Concepţia produselor în contextul ingineriei integrate - 3 
 

reconcepţia produsului. Demersul este fundamentat pe dematerializarea produsului, 
pe considerarea exclusivă a satisfacţiilor pe care le oferă cu scopul de a îndeplini 
nevoile latente ale utilizatorului (Fig. 3.18). 

 
Fig. 3.18. Activitatea A12 - Enunţarea nevoii 

 
Este imperativ necesar ca în această fază să se evite confuzia între mijloacele 

actuale şi nevoile viitoare. De aceea, este fundamental a pune următoarele trei 
întrebări: 

• Ce servicii oferă produsul?  
• Asupra cui acţionează? 
• În ce scop? 

De notat că în enunţarea nevoii apar pe de o parte utilizatorii, iar pe de altă 
parte un verb care caracterizează acţiunea „a conduce” la satisfacerea acestor 
nevoi. 

Mijloace de asistare ale activităţii ENUNŢAREA NEVOII:  
• QFD (Quality Function Deployment – Desfăşurarea funcţiei calitate) a 

fost dezvoltată de întreprinderile japoneze cu scopul de a răspunde 
viziunii lor asupra calităţii. În fapt, ele au vizat doar „aptitudinea unui 
produs sau serviciu de a satisface nevoile utilizatorilor” (A. Zaïdi), însă 
prin implicarea totală a tuturor departamentelor, la toate nivelurile, 
pentru a atinge acest obiectiv. QFD este o metodă de organizare şi un 
instrument matematic utilizat la identificarea şi cuantificarea cerinţelor 
utilizatorului şi transformarea lor în parametrii cheie pentru viitorul 
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produs. QFD ajută în a face prioritare anumite acţiuni care îmbunătăţesc 
produsul şi procesul, în conformitate cu aşteptările utilizatorului. 

• Bête à cornes este un instrument al metodei APTE, pentru 
reprezentarea unor întrebări fundamentale: 
- În ce scop? (pentru ce se face?) 
- Pentru ce acest scop? 
- Pentru ce? Nevoi  
- De ce? Cauză (validarea nevoii). 

Răspunzând acestor întrebări, se reuşeşte definirea nevoilor, păstrând tot 
în câmpurile vizuale ale sistemului. 

3.4.3.3 Validarea nevoii 

După ce se identifică ce nevoi trebuie să satisfacă produsul, trebuie verificată 
stabilitatea. Pentru aceasta este necesar a cerceta dacă aceste nevoi riscă să 
dispară sau să evolueze mai puternic sau să scadă. În acest scop este necesar, şi în 
acelaşi timp periculos, de urmărit dacă în viitorul apropiat produsul riscă a fi 
perceput altfel decât a fost conceput, sau dacă cererea este efemeră.  

Controlul validităţii constă în a răspunde la următoarele întrebări: 
• De ce există aceste nevoi? 
• În ce scop? 
• Din ce motiv? 
• Ce le-ar putea face să dispară – evolueze? 
• Riscă a le vedea că dispar - evoluează aceste nevoi? 

Mijloace de asistare ale activităţii VALIDAREA NEVOII: 
• Focus Group reuşeşte, printr-o selecţie tipică de utilizatori 

reprezentativi, într-un anumit context, să faciliteze discuţiile informale 
(neoficiale). Moderatorul va solicita feedback-ul de la participanţi, 
utilizând o serie de tehnici de tipul: discuţii actuale-generale și realizare 
prototip şi discuţii pe marginea acestuia. Pentru metoda Focus Group, un 
punct important îl constituie participarea efectivă şi totală a potenţialilor 
utilizatori la procesul de concepţie al produselor. Metoda implică 
consultarea utilizatorilor în legătură cu ceea ce îşi doresc, spunând ceea 
ce îi nemulţumeşte la produsul actual: aceştia se pot gândi ce produs ar 
avea un impact pozitiv asupra lor, prin utilizarea acestuia. 

• Brainstorming (furtuna de idei) este o metodă practică de stimulare a 
gândirii creatoare, în scopul obţinerii unor idei pentru rezolvarea 
problemei supusă discuţiilor. Concepută de Osborn, metoda porneşte de 
la ipoteza că în orice domeniu de activitate problemele pot fi rezolvate 
mai bine decât în prezent, dar pentru aceasta trebuie să găsim ideile 
care să spargă barierele rutinei. Conform principiilor pe care Osborn le-a 
formulat în 1957, metoda preconizează organizarea unor reuniuni în 
care participanţii să poată exprima nestingheriţi şi emite orice idei, fiind 
siguri că nu se vor face aprecieri asupra valorii şi oportunităţii acestora. 
Brainstorming nu este, aşadar, o metodă concretă de rezolvare a unor 
probleme, ci o metodă folosită în procesul de concepţie, pentru 
obţinerea soluţiilor, în vederea rezolvării optime a problemelor. Reuşita 
şedinţei depinde, în bună măsură, de respectarea următoarelor reguli: 
- selectarea atentă a participanţilor; 
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- exprimarea clară şi concisă a problemelor de calitate pentru care se 
cer sugestii; 

- eliminarea oricărui argument de evaluare în timpul şedinţei, toate 
propunerile fiind dezvoltate într-o viziune constructivă şi pozitivă; 

- propunerile trebuie să fie scurte, eliminându-se discursurile lungi; 
- crearea unui climat în care să se accepte orice idee, oricât de 

fantastică ar părea; 
- încurajarea participanţilor să emită noi idei pe baza celor prezentate 

anterior. 

3.4.3.4 Studiul de fezabilitate 

Studiul de fezabilitate este expresia funcţională a nevoii, iar obiectivul acestei 
activităţi este de a elabora un document numit Caiet de Sarcini Funcţional (CdSF). 

Nevoile enunţate şi validate în activităţile anterioare (A11, A12, A13) 
acţionează pentru a recenza şi explica satisfacţia aşteptată de utilizatori în urma 
folosirii produsului. Altfel spus, această activitate impune luarea în considerare a 
produsului nu ca un ansamblu de componente, ci ca un generator de servicii. 

Studiul de fezabilitate este studiul preliminar întreprins pentru a stabili dacă 
proiectul este viabil. Termenul de studiu de fezabilitate este utilizat atunci când se 
referă la documentul rezultat. Aceste studii rezultate sunt utilizate pentru a lua 
decizia cum trebuie procedat cu proiectul. Aceasta presupune într-adevăr 
conducerea proiectului de la începutul aprobării - înaintea începerii muncii propriu-
zise, de la startul propunerii de proiect – poate fi utilizat pentru a stabili 
probabilitatea de succes a proiectului. Se analizează soluţii alternative posibilele 
pentru problema de rezolvat şi se recomandă cea mai bună dintre acestea.  

Studiul de fezabilitate poate fi utilizat pentru a testa propunerea unui nou 
produs, care poate fi utilizat pentru că: 

• produsul actual s-ar putea să nu fie mai bun decât cel propus; 
• progresul tehnologic s-ar putea să aducă avantaje faţă de produsul 

actual perimat; 
• afacerile care se dezvoltă permit încărcarea cu muncă suplimentară; 
• beneficiarii se plâng de viteza şi calitatea muncii furnizate; 
• concurenţa în momentul de faţă câştigă destul dacă participă efectiv la 

integrarea sistemelor computerizate. 
Studiul de fezabilitate ar trebui cercetat din trei perspective: 
• rezultate din piaţă; 
• cerinţe tehnice şi organizatorice; 
• obiective financiare. 

În studiul de fezabilitate trebuie trecute în revistă următoarele aspecte:  
Studiul de fezabilitate tehnic. Acesta implică întrebări cum ar fi:  

• Tehnologia necesară există?  
• Cât este de dificil pentru a construi?  
• Firma are destulă experienţă pentru a utiliza această tehnologie? 

Evaluarea se bazează pe schiţa concepută pentru produsul cerut, în termeni 
de: intrări, ieşiri, cuprins, program şi proceduri. Pentru a lansa cu succes produsul, 
acesta poate fi calificat în termeni de: volum de date, tendinţe, frecvenţa de 
actualizare etc. 

Planificarea studiului de fezabilitate. Acesta implică probleme cum ar fi: 
în cât timp este disponibil produsul nou construit, când poate fi construit, dacă 
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acesta interferează cu acţiunile obişnuite ale activităţii, cantitatea de resurse 
necesare, dependenţe etc. 

Studiul de fezabilitate organizatoric. Acesta implică probleme cum ar fi: 
dacă produsul are suficient sprijin pentru a fi implementat cu succes, dacă acesta 
aduce o schimbare importantă şi dacă organizaţia se poate schimba atât de rapid 
pentru a-l putea absorbi. 

Studiul de fezabilitate cultural. În această etapă, proiectele alternative 
sunt evaluate din punct de vedere al impactului asupra culturii locale şi universale. 
De exemplu, factorii de mediu trebuie luaţi în considerare. 

Studiul de fezabilitate legal. Toate proiectele trebuie să se confrunte cu o 
examinare minuţioasă din punct de vedere legal. Când organizaţia are un consiliu 
legal, un stat major sau un susţinător, astfel de recenzii sunt modele caracteristice. 
Cu toate acestea orice proiect se poate confrunta cu litigii legale după ce a fost 
finalizat. 

Studiul de fezabilitate Marketing. Acesta ar trebui să cuprindă simple 
analize şi constrângerile pieţei multidimensionale care pot avea influenţă comercială 
asupra companiei, de-a lungul studiului de fezabilitate extern obţinând mult mai 
multă faimă decât cele care aduc verificarea siguranţei care permite administrarea 
corectă a sistemului. 

Datele de ieşire în urma studiului de fezabilitate, ultima fază a activităţii 
ANALIZA NECESITĂŢII, sunt conţinute în Caietul de Sarcini Funcţional (CdSF). 
Acesta este documentul prin care nevoia se exprimă în termeni de funcţii de 
serviciu.  

CdSF acţionează pentru a răspunde propunerii de produs care să fie capabil a 
oferi serviciul aşteptat la costuri minime. 

CdSF nu exprimă rezultatele şi, în principiu, nu exprimă nicidecum mijloacele. 
El este prin urmare „deschis” ca un caiet de sarcini tradiţional care prezintă 
constrângerile rigide şi, mai ales, principiile soluţiilor oferite de echipa de concepţie. 

CdSF permite: 
A specifica nevoia 
A favoriza inovaţia               
A restabili concurenţa 
A clarifica relaţiile 

 
 

COMPETITIVITATEA PRODUSULUI 

Elementele constitutive ale CdSF sunt: 
• prezentarea generală a problemei; 
• produsul şi piaţa sa; 
• contextul proiectului, obiective; 
• enunţarea nevoii; 
• mediul produsului cercetat; 
• expresia funcţională a nevoii; 
• enumerarea variantelor; 
• cadrul de răspuns (pentru fiecare funcţie, pentru ansamblul produsului). 

3.5. Concluzii 

În urma analizării celor două modele fundamentale de concepţie a produselor, 
sistematică (algoritmică) şi axiomatică, s-au identificat limitele concepţiei 
axiomatice: descompunerea este realizată în domeniile funcţional şi fizic, obţinându-
se o ierarhie a FRs şi DPs, pe când în domeniul client informaţia constituie o 
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excepţie şi nu poate fi structurată riguros. De aceea, apare necesitatea de 
dezvoltare a unei metodologii de transpunere a nevoilor utilizatorului (CNs) în 
cerinţe funcţionale (FRs) (Fig. 3.19). 

 

Fig. 3.19. Zigzag între CNs în Customer Domain şi FRs în Functional Domain 
 
Din modelul ciclului de viaţă al produsului a fost detaliată activitatea ANALIZA 

NECESITĂŢII şi au fost prezentate metodele şi mijloacele folosite pentru culegerea 
informaţiilor (chestionar, interviu, anchetă etc.), prelucrarea statistică (SPSS), 
transpunerea nevoilor în specificaţii de concepţie (QFD). 

Expresia funcţională a nevoii este cuprinsă într-un document contractual 
numit caiet de sarcini funcţional (CdSF). Trebuie întocmită o documentaţie clară, 
concisă, uşor de înţeles, legat de ceea ce se doreşte, care sunt cerinţele funcţionale 
şi care sunt constrângerile impuse. 

În urma identificării şi analizării datelor de intrare şi ieşire din activitatea 
ANALIZA NECESITĂŢII, a mijloacelor de control şi asistare, se poate dezvolta o 
metodologie de integrare a cerinţelor utilizatorului în faza de concepţie. 
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4. METODOLOGIA DE INTEGRARE A 
CERINŢELOR UTILIZATORULUI ÎN FAZA 
DE CONCEPŢIE A PRODUSELOR 

4.1. Introducere 

Necesitatea unei metodologii de concepţie se datorează în mare parte nevoii 
de a dezvolta produse care să ofere satisfacţie utilizatorilor. Pentru aceasta, 
utilizatorii trebuie să fie parte integrantă a unei echipe de concepţie multidisciplinare 
(Marşieu, 2006).  

Obiectivul acestui capitol constă în elaborarea unei metodologii de integrare a 
cerinţelor utilizatorului în faza de concepţie a produselor, de transpunere a nevoilor 
în cerinţe funcţionale, folosind demersurile de concepţie actuale (sistematic, 
axiomatic). Realizarea acestei metodologii se bazează pe cunoştinţe, metode şi 
instrumente aparţinând diferitelor specializări. 

Cercetarea integrează diferitele specializări (profesii) cu cele mai noi 
tehnologii, în scopul optimizării procesului concepţie şi dezvoltării de metode şi 
instrumente ce pot fi diseminate în firme. Cercetarea vizează transpunerea 
cerinţelor utilizatorului în specificaţii tehnice (de concepţie), în dorinţa de a contribui 
la ameliorarea procesului de concepţie şi inovare. Aceasta se bazează pe trei axe, 
care sunt schematizate în figura 4.1. 

 

 
Fig. 4.1. Axele de cercetare 
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Fig. 4.2. Concepţia multidisciplinară 

 
Elaborarea unui produs este o problemă complexă, care înseamnă ”a ştii şi a 

face” ca specialişti din diverse domenii de activitate să colaboreze pentru realizarea 
unui produs competitiv pe piaţă (Fig. 4.2). Din acest motiv este necesară 
organizarea şi dezvoltarea unui produs să se facă în „echipe de proiect”. O 
metodologie de concepţie trebuie să fie luată în considerare ca o „tehnologie la 
cheie”. 

Plecând de la analiza diferitelor metode de concepţie a produselor şi a 
aporturilor aduse de diferite specializări care intervin în procesul de creaţie 
industrială, devine posibilă înţelegerea mecanismului de transformare a concepţiei 
centrate pe produs în concepţie centrată pe utilizator. 
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În prima parte a acestui capitol este prezentat rolul specializărilor şi actorilor 

(specialiştilor) în concepţia colaborativă, iar în cea de a doua parte este prezentată 
metodologia de integrare a cerinţelor utilizatorului în faza de concepţie a produselor, 
bazată pe o abordare multidisciplinară. 

4.2. Concepţia colaborativă 

Procesul de concepţie a evoluat şi s-a îmbogăţit pe parcursul secolului XX. 
Pentru a se optimiza calitatea, pentru a se reduce întârzierile şi costurile, pentru a 
se concepe produse inovante, în procesul de concepţie sunt implicate diferite 
specializări (departamente). În acest fel, o echipă de concepţie este una 
multidisciplinară. Este pertinent a defini trei componente importante în procesele 
multidisciplinare: 

• Pluridisciplinaritatea: acumularea şi alăturarea de specializări 
(discipline); 

• Transdisciplinaritatea: reflectarea asupra datelor fiecărei specializări; 
• Interdisciplinaritatea: interpretarea, confruntarea, comunicarea 

(dialogul) şi schimburile între specializări (departamente). 
Marile schimbări care au afectat contextul concepţiei s-au datorat dinamicii 

specializărilor: raţionalizarea şi flexibilitatea crescută a organizaţiilor, complexitatea 
fără precedent a instrumentelor de lucru, precum şi evoluţia tehnologiei informaţiei. 

În figura 4.3 este prezentată evoluţia specializărilor implicate în procesul de 
concepţie. 

 
Fig. 4.3. Evoluţia specializărilor implicate în concepţie 

4.2.1. Specializări implicate în concepţia colaborativă 

În contextul industrial s-a dovedit că dezvoltarea produsului de la stadiul de 
IDEE la cel de COMERCIALIZARE este un proces complex şi multidisciplinar. Această 
complexitate reiese din intervenţia fiecărei specializări. După Midler (1993), 
realizarea unui produs nou se derulează într-o anumită cronologie, produsul trece de 
la un serviciu la altul, fără a se întoarce. Această realizare nu mai este posibilă, 
concepţia nu mai poate fi asigurată de un singur actor ce aparţine unei singure 
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specializări. Diferite specializări (inginerie, ergonomie, calitate, marketing...) trebuie 
să participe astfel încât rezultatele să fie cele mai bune. Această multitudine de 
puncte de vedere elaborate de către dezvoltatorii de produse conduce la luarea în 
considerare a multidisciplinarităţii în faza de concepţie a produselor, altfel spus 
intervenţia diferiţilor actori în dezvoltarea acestora. După Aoussant (1990), 
concepţia colaborativă s-a dezvoltat prin intersecţia diferitelor specializări, aşa cum 
se poate observa în figura 4.4.  

 
Fig. 4.4. Concepţia colaborativă a produsului, după (Aoussant, 1990) 

 
Specializările implicate în concepţia colaborativă sunt: 
Designul. Pentru marea majoritate a publicului, termenul de design se referă 

la estetic, dar conform opiniei exprimate de Danielle Quarante (1994) acest termen 
are dublă semnificaţie: tot ce se poate proiecta, programa şi tot ce poate avea o 
formă concretă, un desen, un model, un plan. Publicul larg recunoaşte cel de-al 
doilea sens, adică tot ce poate avea o formă concretă, un desen, un model, un plan. 
În industrie, termenul de design este perceput ca o activitate tehnică ce permite 
găsirea de soluţii. Acesta este similar cu noţiunea de concepţie, aşa cum reiese din 
expresiile: concepţie produs, creaţie industrială, concepţie industrială, design de 
produs, toate aceste expresii referindu-se la acelaşi lucru, la dezvoltarea de 
produse.  

„Designul este o activitate creativă al cărei obiectiv este prezentarea unor 
multiple faţete calitative ale obiectelor, procedee, servicii şi sisteme, care sunt 
integrate pe parcursul ciclului de viaţă. Designul constituie principalul factor de 
umanizare inovantă a tehnologiilor şi un motor în schimburile economice şi 
culturale” (International Council of Societies of Industrial Design – ICSID). 
Designerul industrial joacă rolul actorului care trebuie să definească forma 
produsului industrial. El generează un demers, bazat pe ascultare, înţelegere şi 
integrarea cerințelor utilizatorilor, cât şi pe cele ale întreprinderii. 

Ergonomia poate fi definită ca: studiul ştiinţific al condiţiilor de lucru, vizând 
îmbunătăţirea şi creşterea productivităţii (Enciclopedia Universală, 1999); studiul 
relaţiilor OM-MAŞINĂ, vizând o mai bună adaptare.  

Ergonomia produsului se referă la concepţia ergonomică. Conform opiniei 
exprimate de Laville (1990) “ergonomia intervine în amonte procesului de concepţie, 
dacă este posibil înaintea debutului proiectului, ca să integreze cunoştinţele 
ergonomice.” În concluzie, produsul conceput trebuie să încorporeze datele 
ergonomice (dimensiuni antropometrice) ce corespund segmentului de utilizatori 
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ţintă. Concepţia ergonomică permite specificarea, rezolvarea şi evaluarea 
problemelor potenţialilor utilizatori, astfel se poate adapta produsul cerinţelor 
beneficiarilor. 

Specialistul în ergonomie trebuie să fie capabil să analizeze utilizarea 
produselor actuale, precum şi simularea utilizării celor viitoare, încât să poată oferi 
date inginerului de concepţie. Pentru aceasta, specialistul în ergonomie trebuie să 
constituie un panel de teste, situaţii şi chiar o machetă (reprezentare intermediară a 
produsului final). Specialistul în ergonomie, membru al echipei de concepţie 
multidisciplinare, nu poate să se bazeze pe observaţiile făcute în timpul utilizării 
produsului în mediu real, feed-back-ul de la utilizatori venind ulterior concepţiei. 
Observaţiile trebuie făcute pentru adaptarea produselor viitoare sau pentru 
ameliorarea produselor existente.  

Marketingul este disciplina care cercetează satisfacerea nevoilor utilizatorilor 
sau cele ale segmentului de piaţă vizat şi asigură comercializarea produselor, astfel 
încât să se obţină profit. Altfel spus, marketingul este ansamblul de acţiuni ce au ca 
scop crearea unei pieţe pentru produse şi satisfacerea utilizatorilor cu ajutorul 
acestor produse. Marketingul presupune perfecta cunoaştere a pieţei (indicatori, 
studii de piaţă etc.) şi foarte buna cunoaştere a produsului. 

Obiectivele marketingului sunt: constatarea, prevederea, stimularea, 
declanşarea şi reînnoirea dorinţelor utilizatorului precum şi adaptarea sistemelor de 
producţie şi comercializare la aceste nevoi. Demersul de marketing se descompune 
în cinci faze (Lindon, 2002): 

• cunoaşterea pieţei; 
• înţelegerea pieţei; 
• propunerea de îmbunătăţire (ajustare); 
• integrarea; 
• acţiuni comerciale. 

Din punctul nostru de vedere, utilizatorul trebuie să aibă un rol deosebit în 
activitatea de concepţie a produselor şi, implicit, este unul dintre actorii importanţi 
ai echipei multidisciplinare. În acest sens, din demersul propus de Lindon 
interesează primele două faze: cunoaşterea şi înţelegerea pieţei, adică identificarea 
şi cunoaşterea nevoilor utilizatorilor.  

Ingineria. Rolul ingineriei în cadrul echipei de concepţie este unul extrem de 
important, deoarece prin metodele, mijloacele, instrumentele acestei specializări, 
sunt dezvoltate noi produse, plecând de la stadiul de idee la realizarea machetei 
virtuale, a seriei 0 şi trecerea la producţia de serie mare şi masă. 

Ingineria are cei mai mulţi actori implicaţi în procesul de concepţie, dezvoltare 
şi realizare de produse. Inginerul de concepţie transformă IDEEA în SPECIFICAŢII 
DE CONCEPŢIE, inginerul proiectant realizează PROIECTUL şi MACHETA VIRTUALĂ, 
inginerul de sistem asigură PUNEREA ÎN OPERĂ în condiţii optime, inginerul de 
proces asigură REALIZAREA PRODUSULUI în conformitate cu proiectul etc. 

4.2.2. Echipa de concepţie multidisciplinară 

De la concepţia colaborativă, care presupune implicarea diferitelor specializări, 
au apărut echipele care evidenţiază rolul fiecărui actor în cadrul procesului de 
concepţie. Echipele multidisciplinare de concepţie necesită coordonare-administrare, 
nu doar acţiuni solitare ale membrilor echipelor şi care, de cele mai multe ori, sunt 
diferite de cele ale celorlalţi participanţi la procesul de concepţie. Echipele de 
concepţie multidisciplinare mobilizează mulţi specialişti care, în permanenţă, trebuie 
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să înveţe să lucreze în echipă şi, prin aportul fiecăruia, să contribuie la concepţia 
unui produs care să corespundă cerinţelor utilizatorului. 

Plecând de la modelul propus de Aoussant (1990) privind concepţia 
colaborativă a produsului, se propune implicarea şi a altor specialişti în procesul de 
concepţie, formarea unor echipe de concepţie multidisciplinare în care să fie 
reprezentaţi toţi actorii procesului de concepţie (fig. 4.5).  
 

 
Fig. 4.5. Actorii echipei de concepţie multidisciplinare (Mihărtescu şi Drăghici, 2006) 
 
Fiecare dintre specializările evidenţiate în figura 4.5 are reprezentanţi în 

cadrul echipei multidisciplinare de concepţie. Actorii şi rolul lor sunt evidenţiaţi în 
tabelul 4.1. 

 
Tab. 4.1. Actorii şi rolul lor în echipa de concepţie multidisciplinară 

Actor Rol 
Managerul de proiect Coordonează echipa 
Specialistul în marketing Colectează şi administrează informaţii de la potenţialii 

utilizatori 
Economistul Gestionează resursele financiare necesare dezvoltării de noi 

produse 
Designerul Defineşte funcţiile estetice ale produsului, în corelaţie cu cele 

funcţionale 
Specialistul în ergonomie Dezvoltă produsele în conformitate cu dimensiunile 

antropometrice ale potenţialilor utilizatori 
Inginerul de concepţie Transformă ideile în specificaţii tehnice de concepţie 

(defineşte componentele funcţionale) 

 ConcepţieErgonomie

Inginerie

FinanţeMarketing

Utilizator

Concepţie 
produs 

Manager de proiect

Calitate
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Inginerul tehnolog Pregăteşte şi conduce fabricaţia produsului 
Specialistul în calitate Asigură conformitatea produsului în raport cu CdSF, 

standardele şi normele de calitate 
Utilizatorul Oferă informaţii pentru dezvoltarea produsului care să-i 

asigure SATISFACŢIE. 
 
Un rol deosebit de important în echipa de concepţie multidisciplinară îl are 

managerul de proiect. Managerul de proiect se poate descrie ca fiind un REGIZOR 
care ia în calcul soluţiile multicriteriale ale unei echipe de concepţie multidisciplinare 
şi a cărui muncă se desfăşoară după un scenariu multidimensional, pentru a 
concepe produsul. Pentru a avea o viziune globală şi pentru a da formă unui produs, 
managerul de proiect are nevoie de o abordare multidisciplinară, pentru a apropia 
diferiţii actori ai echipei (Fig. 4.6). Fiecare dintre actorii unei echipe multidisciplinare 
vede produsul diferit. În acest sens: „rolul managerului de proiect  este acela de a 
prevedea tot (în măsura în care este posibil), cu scopul ca nimic să nu fie abandonat 
sau abordat întâmplător (Quarante, 1994). Din această perspectivă, managerul de 
proiect trebuie să colaboreze cu diferiţi actori ai echipei de concepţie   pentru a avea 
produse care vor fi acceptate de viitorii utilizatori şi care sunt dezvoltate pe baza 
strategiei firmei. Fiecare specializare (departament) oferă soluţii pe care managerul 
de proiect le ia în calcul pentru dezvoltarea (crearea) produsului. 

 

 
Fig. 4.6. Rolul managerului de proiect în echipa de concepţie multidisciplinară 

4.3. Pregătirea concepţiei centrate pe utilizator 

Concepţia centrată pe utilizator poate fi încorporată în strategiile existente de 
dezvoltare a produselor. Aceasta poate să fie reflectată în procedurile de organizare 
sau în planurile de dezvoltare a calităţii produsului. În mod normal, activităţile de 
concepţie centrată pe utilizator ar trebui planificate şi conduse cu aceeaşi rigoare ca 
şi alte abordări. Planurile ar trebui să identifice scopul activităţilor şi, de asemenea, 
orice relaţie convenţională trebuie asumată pentru a dezvolta produsul. Resursele de 
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tipul orizont de timp, echipamente necesare, numărul persoanelor implicate, ar 
trebui, de asemenea, identificate în avans. În final, este vital ca programul de 
concepţie centrat pe utilizator să fie planificat, pentru a exista suficient timp pentru 
încorporarea feedback-ului de la utilizator în programul de dezvoltare a produsului 
(Drăghici, 2005). 

Figura 4.7 (Drăghici, 2005) prezintă propunerea unei structuri pentru procesul 
de concepţie a produsului, sistem bazat pe trei componente: modelare de proces & 
reengineering, concurrent enginnering, concepţie integrată cu calculatorul. 

 

 
Fig. 4.7. Evoluţia sistemului de concepţie a produsului de la obiective la implementare 

(Drăghici, 2005) 

4.3.1. Avantajele integrării utilizatorului în procesul de 
concepţie 

Utilizatorul a devenit un important partener în procesul de concepţie, iar 
produsul rezultat din acest parteneriat trebuie să fie cât mai competitiv pe piaţă. 
Beneficiile acestei abordări sunt: creşterea productivităţii şi a calităţii în munca de 
concepţie, reducerea costurilor, creşterea siguranţei în utilizare. 

De asemenea, produsul rezultat din activitatea echipei de concepţie 
multidisciplinare trebuie observat şi din punct de vedere al impactului avut pe piaţă. 

Optimizarea produsului prin implicarea utilizatorului în faza de concepţie este 
susţinută de aspectele ergonomice, estetice şi ecologice ale produsului astfel 
conceput. Un rol important în concepţia centrată pe utilizator îl are feed-back-ul de 
la acesta în urma testării/consumării/utilizării. Prototipurile pot fi testate (de cele 
mai multe ori virtual), iar cu ajutorul informaţiilor furnizate de utilizator se pot 
aduce modificări care să satisfacă cerinţele şi să ofere satisfacţie. 
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Principalele beneficii aduse de implicarea utilizatorului în procesul de concepţie 

a produselor sunt: 
1. Dezvoltarea unui produs uşor şi plăcut de utilizat. Uşurinţa cu care 

este utilizat produsul nou conceput este măsurată prin aceea că: 
• beneficiarul repetă procesul de cumpărare (utilizare); 
• creşte reputaţia organizaţiei; 
• permite dezvoltarea ulterioară a unui produs superior. 

2. Evaluarea fundamentală a produsului. Din punct de vedere al 
utilizatorului se apreciază dacă produsul:  

• oferă satisfacţie; 
• are funcţii suplimentare; 
• este cel mai comod mod de a realiza ceva fără mare dificultate (sau 

costuri suplimentare); 
• uşurează muncă comparativ cu utilizarea altui produs concurent. 

Din punct de vedere al firmei producătoare se consideră dacă produsul: 
• este efectiv o unealtă de marketing; 
• completează sau creşte reputaţia organizaţiei; 
• dezvoltă afacerile viitoare ale organizaţiei prin oferirea de servicii 

suplimentare. 
În afară de utilizatorul implicat în procesul de concepţie al produsului, nimeni 

nu poate răspunde cu precizie la aceste cerinţe. Utilizatorii sunt singurii care pot 
evalua produsul sau pot furniza informaţii în legătură cu ceea ce doresc de la noul 
produs. 

3. Colaborarea la succesul noului produs. Integrarea utilizatorului în 
procesul de concepţie contribuie la asigurarea succesului produsului. Utilizatorul 
completează funcţiile pe care le poate îndeplini produsul. Integrarea utilizatorului 
depinde de modul în care acesta poate să-şi expună opinia în legătură cu noul 
produs. În cele mai multe cazuri utilizatorului îi sunt expuse produse deja concepute 
şi sunt intervievaţi asupra modului în care acestea sunt percepute. Utilizatorii oferă 
informaţii mult mai complete după ce au utilizat produsul.  

Implicarea utilizatorului în faza de concepţie a produselor este un proces 
complex, care pe lângă alocarea de resurse financiare importante, mai presupune: 

• consultarea pe tot parcursul procesului de concepţie; 
• înţelegerea viziunii utilizatorului şi răspunsul companiei în corelaţie cu 

aşteptările acestuia; 
• emiterea de păreri creative, dar şi de soluţii tehnice pentru realizarea 

produsului; 
• integrarea feedback-ului de la utilizator în noua varianta de produs. 

4.3.2. Dezavantajele integrării utilizatorului în procesul de 
concepţie 

Mulţi proiectanţi sunt de părere că ştiu ce produse concep şi nu au nevoie de 
influenţe din exterior. Această opinie nu mai are justificare la momentul actual, în 
care tendinţa este de trecere de la producţia de masă la producţia personalizată în 
funcţie de cerinţele utilizatorului. Există două mari dezavantaje ale integrării 
utilizatorului în procesul de concepţie al produselor: 

1. Consumul de resurse. Integrarea utilizatorului în procesul de concepţie al 
produselor este atractivă, dar necesită timp şi costuri suplimentare pentru a strânge 
date de la utilizator şi pentru a folosi informaţiile culese în procesul de concepţie a 
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produselor. Durata procesului concepţie este mai lungă, necesită alocare de durate 
mai mari şi implicare de resurse umane suplimentare, ceea ce se regăseşte în 
consum mai mare de resurse financiare. 

2. Deconspirarea conceptului de produs. Un alt dezavantaj adus de 
implicarea utilizatorului în procesul de concepţie este faptul că produsul nu mai 
poate fi ţinut secret înainte de a fi lansat. Dezvăluirea conceptului de produs 
potenţialilor utilizatori poate conduce la compromiterea acestuia încă din faza de 
lansare. 

Companiile au nevoie de opiniile utilizatorilor în toate etapele procesului de 
concepţie: în primă fază sunt identificate nevoile, iar ulterior se verifică dacă 
produsul conceput corespunde aşteptărilor acestora. Nu înseamnă însă că datele 
furnizate de utilizator pot oferi 100% garanţia că produsul are succes, dar pot ajuta 
la minimizarea riscului de eşec. 

Procesele de concepţie tradiţionale sunt concentrate mai mult pe capabilităţile 
tehnice şi mai puţin pe nevoile utilizatorilor. 

În condiţiile actuale ale economiei mondiale, în care producţia de serie mare şi 
de masă a fost înlocuită cu producţia la comandă, produsele personalizate au 
devenit o prezenţă activă pe piaţa internaţională. Din acest motiv, implicarea 
utilizatorului în faza de concepţie a produselor este mai mult decât necesară. 

In prezent, tehnologiile informaţiei şi comunicării, în special Internetul, permit 
utilizatorilor să contacteze companiile şi să specifice care sunt cerinţele lor unice, 
acestea fiind colectate automat de sistem (Shneiderman, 1992), (Jagdev, 2004). 

Indiferent cum este numit, Customer Oriented Design sau User Centred 
Design, în procesul de concepţie al produselor este luat în considerare 
comportamentul utilizatorului final, dorinţele lui, abilităţile şi limitele produsului în 
utilizare (Drăghici, 2005). 

Integrarea utilizatorului în procesul de concepţie a produsului asigură acestuia 
un ciclu de viaţă lung, iar prin reconcepţie, prelungirea acestuia.  

4.4. Metodologia de integrare a cerinţelor utilizatorului 

Metodologia de concepţie este o cercetare de principii, practici şi proceduri de 
concepţie. Domeniul de cercetare este concepţia şi modul prin care demersul de 
concepţie trebuie condus (Cross, 1992).  

Metodologia de concepţie include: 
• Cercetarea modului de lucru şi de a gândi al specialiştilor în concepţie; 
• Implementarea structurilor adecvate pentru procesele de concepţie; 
• Dezvoltarea şi aplicarea noilor metode, tehnici şi proceduri; 
• Reflectări asupra naturii şi domeniilor de aplicare a cunoştinţelor de 

concepţie şi aplicaţiile lor la rezolvarea problemelor de concepţie. 
La cele enumerate anterior, în cazul concepţiei centrate pe utilizator se 

adaugă informaţiile furnizate, care sunt culese şi formalizate pentru a fi transpuse în 
specificaţii de concepţie (cerinţe funcţionale). 

Metodologia propusă este în corelaţie cu prevederile standardului ISO 13407 
cu privire la activităţile cheie în concepţia centrată pe utilizator şi a mijloacelor de 
control şi asistare, a datelor de intrare şi ieşire, identificate în ANALIZA 
NECESITĂŢII, în vederea sesizării, enunţării şi validării nevoilor. 
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Pentru realizarea obiectivelor acestei cercetări sunt de interes activităţile de 

înţelegere şi precizare a contextului specific de utilizare şi precizare a cerinţelor 
utilizatorului şi organizaţiei. 

În tabelul 4.2 este prezentată metodologia de integrare a cerinţelor 
utilizatorului în procesul de concepţie al produselor.  

 
Tab. 4.2. Metodologia de integrare a cerinţelor utilizatorului în procesul de concepţie al 

produselor 
Domeniu/ 

specializare 
Metodă / 

Instrument 
Mărime 
eşantion

Activitate ISO-
13407  

Caracteristici 

Marketing, 
sociologie 

Ancheta / 
Chestionar 

Ridicat Identificare 
cerinţe şi 
realizare prototip  

Anchetele se pot utiliza în 
sens larg, dar informaţiile 
obţinute sunt mai puţin 
detailate  

Marketing, 
sociologie 

Interviuri Scăzut Identificare 
cerinţe şi 
realizare prototip 

Prin dialogul cu utilizatorul 
se obţin rezultate calitative 

Marketing, 
sociologie, 
inginerie 

Focus Group Scăzut Identificare 
cerinţe şi 
realizare prototip 

Ideală pentru identificare 
atitudini, experienţe, 
dorinţe 

Marketing, 
sociologie 

Metode 
statistice / 
SPSS 
 

- Identificare 
cerinţe şi analiză 
date 

Analize statistice ce permit 
analiza univariată a 
caracteristicilor populaţiei 
studiate 

Marketing  CRM Mare  Identificare 
cerinţe, 
concepţie, 
evaluare 

Tehnică complexă care 
asigură comunicare 
continuă şi în timp real cu 
utilizatorul 

Ergonomie  Testare 
utilizabilitate 

Scăzut Concepţie şi 
realizare prototip 

Se observă şi se ascultă 
comportamentul actual. 
Rezultatele obţinute pot fi 
cantitative şi/sau calitative. 
Se dezvoltă scenarii de 
utilizare 

Inginerie  Concepţie 
participativă 

Scăzut  Concepţie Implicarea efectivă a 
utilizatorului în procesul de 
concepţie 

Inginerie  QFD - Concepţie şi 
Evaluare 

Cuantificarea cerinţelor 
utilizatorului şi 
transformarea lor în 
parametri cheie 

Inginerie  Analiză 
funcţională 

- Concepţie şi 
Evaluare 

Se stabilesc funcţiile 
produsului, atât cea 
globală cât şi cele 
secundare 

 
Avantajele şi dezavantajele metodelor de culegere a informaţiilor sunt 

prezentate în tabelul 4.3. 
 

Tab. 4.3. Avantajele şi dezavantajele metodelor de culegere a informaţiilor 
Metodă Avantaje Dezavantaje 

Observare Datele se obţin prin înregistrarea 
comportamentului real şi nu cel declarat 
al subiecţilor supuşi investigării. 
Nu se generează distorsiuni datorate 

Este foarte dificil de dedus 
percepţia, motivaţia etc. şi necesită 
timp îndelungat. 
Nu este indicată a se folosi doar 
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modului de raportare, memoriei sau 
stării de oboseală a subiectului 
investigat şi nici situaţii de refuz de 
cooperare. 

observarea pentru realizarea unei 
cercetări, se recomandă 
combinarea acesteia cu alte metode 
de cercetare 

Anchetă Informaţia este furnizată de purtătorul 
acesteia. 
Este folosită pentru a culege informaţii 
în legătură cu părerile, cunoştinţele, 
preferinţele, satisfacţia consumatorului. 
Are o mare flexibilitate, iar datele şi 
informaţiile obţinute se obţin mai rapid 
decât cele prin alte metode. 

Obţinerea colaborării subiecţilor 
este dificilă uneori, în special în 
cazul persoanelor cu venituri 
ridicate şi nivel superior de 
educaţie. 
Cei care răspund pot da informaţii 
greşite pentru a părea mai culţi sau 
mai bine informaţi. 

Interviu 
Focus Group 

Constituie o etapă exploratorie utilă, 
mai ales înaintea elaborării unei 
anchete pe scară largă 

Să se evite generalizarea opiniilor 
unui grup la întreagă populaţie, 
atâta timp cât eşantionul este prea 
mic şi nu este ales în mod aleator. 

Experiment Este cea mai complexă metodă şi 
constă în selectarea grupurilor de 
subiecţi, supunerea la diferite „scenarii” 
sau „tratamente alternative”, eliminarea 
variabilelor nesemnificative şi evaluarea 

 

 
Dintre metodele şi instrumentele identificate ca fiind utile în metodologia de 

integrare a cerinţelor utilizatorului în procesul de concepţie al produselor s-a optat 
pentru cele mai semnificative din punct de vedere al identificării nevoilor 
utilizatorului şi transpunerea lor în specificaţii de concepţie:  

• Ancheta/ Chestionar; 
• Metode statistice / Statistical Package for the Social Sciences (SPSS); 
• Quality Function Deployment (QFD);  
• Analiza funcţională (AF). 

 

4.4.1. Ancheta 

Dintre metodele de culegere a informaţiilor de la utilizatori (identificare 
nevoi/cerinţe) s-a optat pentru anchetă, deoarece aceasta se poate aplica pe un 
eşantion mare, iar metodologia propusă se vrea a fi una general valabilă, utilizabilă 
de întreprinderi mici şi mijlocii, care au la dispoziţie resurse limitate. 

Un alt avantaj al anchetei în raport cu interviul este că punerea în practică nu 
necesită resursă umană înalt calificată, ceea ce înseamnă costuri de personal mai 
reduse. Acest lucru este considerat un avantaj în condiţiile actuale, când se pune 
accent pe reducerea cheltuielilor de orice natură. 

Ancheta are o mare flexibilitate, iar datele şi informaţiile obţinute se obţin mai 
rapid decât cele prin alte metode. 

Pentru culegerea informaţiilor de la actualii sau potenţialii utilizatori se va 
folosi deci ca metodă ancheta, iar ca instrument de cercetare chestionarul. 

Chestionarul este deosebit de util în foarte multe domenii de activitate. 
Elaborarea lui este un proces complex, care se desfăşoară pe parcursul mai multor 
etape: 

1. Definirea clară a informaţiilor ce trebuie să se obţină, în strânsă legătură 
cu scopul şi obiectivele propuse; 
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2. Stabilirea tipurilor de întrebări. Acestea pot fi: 
Întrebări deschise:  
• sunt complet nestructurate – subiecţii răspund cu cuvintele lor; 
• fac parte din categoria tehnicilor proiective: asocieri de cuvinte, 

completări de fraze, completarea unei povestiri, completarea unei 
imagini etc. 

Întrebări închise:  
• dihotomice – cu două variante de răspuns predeterminate; la cele care 

nu sunt în scală există pericolul unor erori mari de măsurare, nu admit 
posibilităţi de măsurare între cei doi poli; 

• multihotomice - cu mai multe variante de răspuns predeterminate;  
• cu răspunsuri în scală, unde se disting admit posibilităţi de măsurare 

între doi poli. 
3. Formularea întrebărilor. Acestea trebuie: 

• să fie scurte, clare şi concise; 
• să evite predispoziţia subiecţilor pentru un anumit răspuns; 
• să țină cont de capacitatea subiecţilor de a răspunde; 
• să nu fie incomode. 

4. Stabilirea succesiunii întrebărilor. Se recomandă: 
• întrebări introductive, cu caracter general; 
• întrebări privind comportamentul actual al subiecţilor, referitoare la: 

produs, frecvenţă de cumpărare, modalităţi de utilizare, intenţia de a 
repeta cumpărarea; 

• întrebări complicate referitoare la atitudini, motivaţii, opinii; 
• întrebări de identificare, cu caracter demografic, socio-cultural: vârstă, 

sex, venit, ocupaţie, statut juridic firmă, număr angajați, cifră de afaceri 
etc. 

5. Realizarea design-ului chestionarului. Acesta are forma unui document 
oficial care trebuie să conţină date de identificare a firmei. 

6. Pretestarea chestionarului. Se face pe un eşantion mic, pentru a 
identifica eventualele deficienţe. 

7. Revizuirea şi redactarea finală. Pe baza eventualelor observaţii din etapa 
precedentă se revizuieşte şi se întocmeşte varianta finală. 

8. Aplicare. 
 
Observaţie 1. Dezavantajele utilizării întrebărilor deschise:  
• subiectivismul ridicat; 
• necesită timp şi cheltuieli suplimentare pentru inventarierea, gruparea şi 

codificarea răspunsurilor;  
• unele răspunsuri sunt dificil de încadrat într-o categorie; 
• răspunsurile sunt interpretabile. 

 
Observaţie 2. Avantajele utilizării întrebărilor închise: 
• codificarea uşoară a răspunsurilor, analiza uşoară; 
• evită subiectivismul codificării; 
• nu solicită memoria subiectului. 
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4.4.2. Metode / instrumente statistice 

Metodele statistice cuprind: 
1. Observarea statistică: 

- culegerea (obţinerea) informaţiilor statistice. 
2. Prelucrarea statistică:  

- sistematizarea datelor individuale; 
- calculul indicatorilor statistici; 
- prezentarea datelor prin tabele, serii şi grafice. 

3. Analiza şi interpretarea statistică: 
- compararea datelor; 
- formularea concluziilor asupra întregii cercetări; 
- fundamentarea prognozelor. 

Pentru obţinerea informaţiilor referitoare la caracteristicile unei populaţii nu 
este posibilă cercetarea fiecărui element component în parte, metoda sondajului 
fiind recomandată ca metodă de cercetare. Astfel, se analizează un număr limitat de 
elemente prelevate. Obiectivul cercetării îl formează o subpopulaţie, care defineşte 
un eşantion. Numărul de elemente dintr-un eşantion constituie volumul 
eşantionului (Vk). Dacă volumul eşantionului este mare, valorile se grupează pe 
intervale. Astfel, se consideră  un interval (a,b) în care se găsesc toate valorile Xi şi 
se împarte acest interval în mai multe subintervale. 

Fie Nk numărul valorilor Xi din eşantionul En={X1, X2,...Xn} care aparţin unui 
subinterval Ik. Numărul Nk este frecvenţa absolută a subintervalului Ik, 
înţelegând prin aceasta frecvenţa absolută a valorilor Xi € En, Xi € Ik. 

Frecvenţa relativă se determină ca raport dintre frecvenţa absolută şi 
volumul eşantionului (Vk= Nk/N): 

1,
11

== ∑∑
==

r

k

r

k
VkNNk        (4.1) 

 
Suma frecvenţelor relative se numeşte frecvenţă cumulată, 

corespunzătoare unui interval Ik, adică frecvenţa valorilor  Xi €∑N , Xi < Ak şi se 

determină astfel:  

Vj
k

j
k ∑

=

=
1

μ          (4.2) 

Pentru reprezentarea datelor prelucrate statistic şi analiza facilă a acestora, se 
folosesc graficele. Datele cantitative se pot reprezenta grafic utilizând histograma 
şi poligonul frecvenţelor. O altă posibilitate de reprezentare a datelor cantitative 
continue, construită de această dată pe baza frecvenţelor cumulative, este curba 
frecvenţelor cumulate (ogiva). 

Pentru prelucrarea statistică a datelor şi realizarea histogramelor (graficelor în 
general) se utilizează mijloace informatice, cum ar fi: StatGraphics Centurion, SAS, 
Statistica, GraphPad, MS Excel, etc. 

În această metodologie, este descris ca instrument de aplicare pentru 
metodele statistice  soft-ul SPSS. 

SPSS este un instrument de analize statistice care conţine numeroase 
proceduri care permit analiza univariată a caracteristicilor populaţiei studiate. Prin 
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opţiunile sale, SPSS se poate ocupa de prelucrarea efectivă a datelor, după ce 
acestea sunt definite, codificate, regrupate etc. 

SPSS conţine mai multe opţiuni de calcul a indicatorilor de poziţie, dispersiei şi 
a formei distribuţiei variabilelor. De asemenea, SPSS oferă câteva posibilităţi grafice 
de expresie a acestor valori, într-o manieră sugestivă. 

SPSS prezintă o serie de meniuri prin care se pot construi tabele de asociere, 
calculându-se procente, atât pentru variabila situată pe linii, cât şi pentru cea 
aşezată pe coloană (şi simultan pentru cele două variabile a căror asociere 
interesează). 

SPSS are aplicaţii pentru numeroase domenii, pentru cercetarea de faţă fiind 
abordate: 

• Eficacitatea marketingului. 
• Segmentare clienţi – grupează indivizi sau organizaţii după profile 

demografice similare, atitudini, tipurile de produs achiziţionate sau alte 
atribute care ajută la înţelegerea necesităţilor clienţilor. Pentru aceasta 
se utilizează instrumente statistice şi baze de date cu ajutorul cărora se 
pot realiza analize predictive. Analiza predictivă identifică ţinta, cum va fi 
atinsă, când va fi contact utilizatorul şi care va fi mesajul comunicat. 
Analiza avansată utilizează statistici, modele matematice şi algoritmi. 

 
• Atragerea şi reţinerea de clienţi profitabili este fundamentală pentru 

succesul unei organizaţii. SPSS oferă alegerea unor tehnologii care ajută 
la identificarea viitorilor clienţi şi oferă cele mai bune soluţii pentru a 
ajunge la ei. 

• Creşterea valorii la utilizator. Pentru aceasta, SPSS utilizează 
instrumente statistice şi supravegherea atentă a cercetării pentru a 
aprofunda înţelegerea atitudinilor, preferinţelor şi comportamentului 
clienţilor, dar şi pentru asigurarea unui nivel ridicat de satisfacţie 
acestora. Se poate integra feed-back-ul de la clienţi cu modele predictive 
pentru a genera baze de date.  

• Statistică. Programul poate fi utilizat pentru luarea deciziilor pe baza 
atributelor variabile, valoarea datelor, eliminarea erorilor. 

• Observarea şi cercetarea pieţei. SPSS ajută la colectarea datelor ca 
funcţie de bază, iar ca funcţie avansată analizează şi interpretează 
datele. 

În concluzie, SPSS ajută la culegerea informaţiilor (identificarea nevoilor), 
analizarea şi interpretarea lor prin folosirea unor opţiuni de calcul a indicatorilor de 
poziţie, dispersie şi al formei distribuţiei variabilelor, oferă posibilităţi grafice de 
expresie a acestor valori, într-o manieră sugestivă. 

4.4.3. Desfăşurarea funcţiei calitate 

Metoda Desfăşurarea funcţiei calitate (Quality Function Deployment QFD) se 
referă la a imagina concepţia produselor care asigură satisfacţie şi valoare 
utilizatorului din primul moment şi pe tot parcursul ciclului de viaţă. Din anul 1966, 

Analiză 
predictivă 

Analiză 
avansată 

Optimizare 
decizie = +
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QFD a fost utilizată în lumea întreagă, în aproape toate industriile şi sectoarele, 
pentru că: 

• spune ce îşi doresc, care sunt nevoile şi ce „îi minunează” pe clienţi; 
• interpretează aceste nevoi în acţiuni, caracteristici şi specificaţii tehnice; 
• realizează şi furnizează un produs de calitate, bazat pe funcţii variate, 

capabil să îndeplinească anumite obiective pentru satisfacţia clientului. 
OFD reprezintă: 
• înţelegerea cerinţelor clientului; 
• sisteme de concepţie de calitate + psihologie + cunoştinţe sau 

epistemologie; 
• maximizarea calităţii reale pentru obţinere de valoare adăugată; 
• sisteme de calitate pentru satisfacţia clientului; 
• strategia de a fi în faţa concurenţei. 

QFD este o metodologie de organizare şi un instrument matematic utilizat la 
identificarea şi cuantificarea cerinţelor utilizatorului şi transformarea lor în parametri 
cheie pentru viitorul produs.  

QFD ajută în prioritizarea anumitor acţiuni care îmbunătăţesc produsul şi 
procesul în conformitate cu aşteptările utilizatorului. 

QFD constă într-un set de instrumente puternice de dezvoltare a produsului, 
care a fost creată în Japonia şi care a transferat aspectele legate de controlul 
calităţii din procesul de producţie în procesul de concepţie şi dezvoltare de noi 
produse. 

Principalele caracteristici ale QFD sunt:  
• concentrarea pe culegerea nevoilor din piaţă, prin utilizarea declaraţiilor 

(transpuse în VOCEA CLIENTULUI) beneficiarilor actuali; 
• necesită o echipă multidisciplinară; 
• utilizează o matrice de relaţii, numită CASA CALITĂŢII (House of Quality 

HoQ) pentru documentarea informaţiilor, percepţiilor şi deciziilor.  
În principiu, demersul răspunde asupra analizelor în cascadă şi în final 

analizează spre ce se îndreaptă atenţia utilizatorului, asupra „CE” solicită acesta. 
Apoi, se analizează „CUM”, pentru a răspunde material şi funcţional la „CE”. Ulterior, 
cu ajutorul matricelor de corelaţie se construieşte CASA CALITĂŢII. Fiecare termen 
”CUM” este reluat sub unghi de „CE”, din ce în ce mai detaliat. Procedura se repetă 
până la nivelul dorit.  

Fiecare utilizator are preferinţe individuale, care pot fi satisfăcute prin 
caracteristici de calitate diferite. Această relaţie se reflectă din ce în ce mai puternic 
în industrie. Astfel, alături de unii factori ai caracteristicii de flexibilitate, se afirmă 
tot mai mult posibilitatea de personalizare a produselor, ca o caracteristică de 
calitate tot mai apreciată. Principalele întrebări la care răspunde QFD sunt 
prezentate în tabelul 4.4. 

 
Tab. 4.4. Întrebări la care răspunde QFD 

Întrebări QFD

Ce? 

nume desfăşurarea funcţiei calitate 

alias inginerie concurentă /simultană 

focalizare integrare orizontală 
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tip management funcţional 

De ce?   satisfacerea beneficiarilor (a învinge concurenţa) 

Când?   în timpul dezvoltării şi mentenanţei 

Unde?   în întreg procesul de concepţie şi dezvoltare 

Cine?   echipe de concepţie multidisciplinare 

Cum? 

instrumente 
de bază 

diagrame de afinităţi, de relaţii, ierarhice, de precedenţă, matrici, 
scheme de decizie 

concepte 

Valoare adăugată, orientare către utilizator, luarea în considerare a 
tuturor celor implicaţi, calitate aşteptată, normală, supra-calitate, 
emoţională, focalizarea asupra priorităţilor, sistematic, vizibil şi 
bazat pe fapte 

 
Pentru satisfacerea cerinţelor este important ca relaţia cerinţe-beneficiar să fie 

mai puternic reflectată, nu numai în definirea cerinţelor, dar şi în managementul şi 
gestiunea acesteia, deoarece cumpărătorul hotărăşte, în final, care cerinţe i-au fost 
îndeplinite. Astfel, specificaţiile, ca reflectări ale cerinţelor identificate şi definite ale 
beneficiarilor, nu reprezintă criterii de calitate absolute, ci numai mijloace necesare 
pentru satisfacerea aşteptărilor.  

Metodologia QFD cuprinde trei clase majore de desfăşurări: 
a) Desfăşurări fundamentale: 
• desfăşurarea clienţilor - cuprinde determinarea tipurilor de clienţi pentru 

care echipa de dezvoltare a produsului încearcă să realizeze proiectul; 
ea precede determinarea cerinţelor;  

• desfăşurarea calităţii - constă în explorarea, cu ajutorul instrumentelor şi 
tehnicilor menţionate, a ierarhiei cerinţelor clienţilor, precum şi 
segmentarea acestora. Odată stabilite cerinţele clienţilor, pe fiecare 
segment, acestea sunt translatate şi desfăşurate sub forma cerinţelor 
tehnice (sau capabilităţilor), concretizate în obiecte, entităţi, date, 
procese, evenimente etc. În acest mod, proiectarea de ansamblu şi de 
detaliu sunt focalizate asupra valorii privite din perspectiva clienţilor;  

b) Desfăşurări orizontale - concretizează modul de funcţionare al produsului: 
• desfăşurarea funcţiilor produsului - constă în explicitarea funcţiilor de 

prelucrare, a mecanismelor acestora (detalii funcţionale) şi a 
componentelor care realizează aceste funcţii; 

• desfăşurarea informaţiilor - cuprinde modul de organizare a datelor cu 
care operează produsul; 

• desfăşurarea activităţilor - urmăreşte identificarea şi creşterea vizibilităţii 
activităţilor cheie ale procesului de dezvoltare a produsului; 

c) Desfăşurări verticale - concretizează modul de proiectare şi dezvoltare a 
proiectului: 

• desfăşurarea tehnologiilor - identificarea celor mai adecvate modalităţi 
de proiectare şi dezvoltare a produsului; 

• desfăşurarea raportului cost/produs - explicitează termenele şi costul 
fiecărei activităţi cuprinse în programul proiectului. Pentru proiectele de 
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dezvoltare de produs, elementul cel mai important al costului este 
numărul de ore-om utilizate; 

• desfăşurarea fiabilităţii - explicitează nivelul planificat al fiabilităţii în 
condiţiile date, tipurile de erori, activităţile de prevenire şi ameliorare a 
efectelor căderilor de sistem. Sunt integrate în procesul de proiectare şi 
dezvoltare instrumente şi tehnici referitoare la fiabilitate; 

• desfăşurarea altor elemente - cuprinde explicitarea unor caracteristici şi 
elemente de interes particular pentru client, proiect, produs sau 
organizaţie. 

Metoda QFD consideră beneficiarul (clientul final, utilizatorul) ca fiind actorul 
principal şi esenţial în procesul de concepţie, de fabricare şi vânzare a unui produs 
nou. VOCEA CLIENTULUI (Voice of Customer VoC) constituie punctul de plecare 
pentru dezvoltarea unui nou produs, deoarece acesta este destinat să-i satisfacă 
exigenţele.  

VOCEA CLIENTULUI este definită ca un ansamblul de ierarhizare a nevoilor / 
aşteptărilor BENEFICIARILOR, prioritatea fiind de a asigura câte un atribut pentru 
fiecare cerinţă / aşteptare, indicând importanţa acestora pentru aceştia (Griffin si 
Hauser, 1991). 

Pentru Vanalles şi Cziulik (2003), "informaţiile necesare în concepţie constau 
în cunoaşterea unei liste de dorinţe şi nevoi ale clienţilor, cum ar fi rezultatele din 
etapele din amonte de procesul de dezvoltare al produsului, o listă completă cu 
informaţii autentice şi sigure despre un produs, numită VOCEA CLIENTULUI”. VoC 
este construită în jurul caracteristicilor produsului care răspund nevoilor sau 
aşteptărilor beneficiarilor.  

VoC trebuie să fie ascultată şi înţeleasă de toţi actorii implicaţi în geneza 
produsului. În primul rând specialiştii în marketing (care sunt cei mai apropiaţi de 
beneficiari), dar şi de specialiştii în concepţie, proiectare, design, cercetare, 
fabricaţie. 

QFD este instrumentul de lucru în echipă care permite tuturor părţilor 
interesate să îşi coordoneze eforturile şi competenţele pentru realizarea unui 
produs, în conformitate cu cerinţele clientului, din toate punctele de vedere. În acest 
sens, QFD, în afară de apropierea dintre utilizator şi producător, elimină disensiunile 
dintre departamentele companiei. 

Hauser şi Clausing au făcut analiza unei „culturi individuale" în cadrul 
companiei şi consecinţele sale: un mediu scump şi neproductiv, cu mai multe acţiuni 
corective şi, în cele din urmă, pierderea avantajului competitiv, ca şi imagine pentru 
companie. QFD este unde sistem "viu". 

Casa Calităţii este principalul instrument al metodei QFD: este un instrument 
grafic - o matrice - care oferă crearea de reţele şi conversia diferitelor cerinţe 
(exprimări) ale actorilor (Fig. 4.8). Aceasta permite transformarea cerinţelor 
utilizatorului, exprimate prin termeni proprii, în caracteristici tehnice: CE? (stânga), 
CUM? (sus) şi corelaţii între CUM-uri? (acoperişul casei). 

QFD ajută echipa de concepţie să ia în considerare nevoile utilizatorilor într-un 
stadiu incipient de dezvoltare a produsului. Acest lucru se face folosind matricele 
QFD de diferite niveluri, care transpun VoC (nevoia), în VOCEA SPECIALISTULUI 
(soluţia) şi dau posibilitatea de a compara soluţiile (parţiale), două câte două, în 
scopul de a evalua compatibilitatea acestora, prin intermediul acoperişului matricei 
de corelaţie, pentru integrarea într-o soluţie globală. Apoi, printr-o ponderare dată 
pentru fiecare client, proiectantul calculează un scor final pentru fiecare soluţie 
propusă. Unul dintre principiile fondatoare ale metodei QFD este propagarea unei 
matrice la alta (Fig. 4.9), iar acest lucru se realizează prin jocul coeficienţilor 
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ponderilor. Această propagare (răspândire) a ponderilor reflectă desfăşurarea VOCII 
CLIENTULUI pe parcursul procesului de concepţie. La sfârşitul prelucrării fiecărei 
matrici ar trebui să se aleagă soluţiile care respectă cel mai bine VOCEA 
CLIENTULUI, fiind în acelaşi timp compatibile cu fiecare din celelalte. În funcţie de 
caz, se pot găsi trei sau patru niveluri de matrice (Frey ş.a., 2003). 

 
 

Fig. 4.8. Casa calităţii HoQ (****) 
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Beneficiile aduse de adoptarea şi aplicarea QFD: 
• timp redus până la lansarea pe piaţă; 
• diminuarea costurilor de concepţie şi fabricare; 
• îmbunătăţirea calităţii; 
• creşterea satisfacţiei utilizatorului; 
• marchează sfârşitul separării (disensiunilor) funcţionale în întreprindere; 
• permite tuturor părţilor implicate să-şi coordoneze competenţele pentru 

realizarea unui produs în conformitate cu cerinţele clientului 
(utilizatorului); 

• reducerea acţiunilor corective. 
Ideea principală a QFD, în această lucrare, este de a transpune cerinţele 

utilizatorului în limbaj de concepţie, cu scopul de a dezvolta un produs care 
răspunde acestor cerinţe, fără costuri inutile. 

 

 
Fig. 4.9. Sinoptica desfășurării demersului QFD (Tháng, 2008). 

4.4.4. Analiza funcţională 

Analiza funcţională (AF) a fost dezvoltată ca metodă independentă în cadrul 
Analizei valorii (fig. 4.10). Analiza funcţională constă în identificarea şi 
caracterizarea funcţiilor oferite de un produs (în sens larg, acesta poate fi un bun 
material, un serviciu, un proces tehnic sau administrativ, un program informatic 
etc.) pentru satisfacerea utilizatorului (Tassinari, 2003). Acest produs poate fi unul 
existent (ce are nevoie de optimizare, reconcepţie) sau unul nou. Analiza funcţională 
abordează produsul, serviciul prestat, în termeni de utilizare (dintr-o perspectivă 
funcţională). Rezultatele analizei funcţionale se materializează într-un document 
intitulat Caiet de Sarcini Funcţional (CdSF).  

În conformitate cu STAS 11272/1-79, funcţiile produsului pot fi clasificate 
după mai multe criterii: 

După importanţa lor: 
• Funcţie principală - răspunde nevoilor specifice pentru care produsul 

este dezvoltat; 
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• Funcţii secundare (complementare) - numite uneori funcţii de adaptare, 

care să completeze, să consolideze, să îmbunătăţească produsul. 
După posibilitatea de măsurare: 
• Funcţii obiective; 
• Funcţie subiective. 

 

 
 

Fig. 4.10. Etapele analizei valorii, după (Blanc, 2005) 
 
După contribuţia la realizarea valorii de întrebuinţare: 
• Funcţii necesare (utile); 
• Funcţie inutile - identificate în analiza funcţională a unui produs existent 

cu scopul de a le elimina. 
În raport cu momentul efectuării analizei: 
• Funcţie existentă – funcţie necesară sau inutilă pe care obiectul studiat o 

are în momentul efectuării analizei; 
• Funcţie nouă – funcţie necesară, derivată din cerinţele utilizatorului 

atribuită obiectului studiat după efectuarea analizei. 
Este posibil ca această clasificare să fie îmbunătăţită prin propunerea de alte 

categorii, cum ar fi: funcţia de utilizare (formă, textură) sau funcţia de stimă 
(apreciere). De asemenea, este posibil să se facă distincţia între funcţiile active 
(care necesită energie pentru a fi activată) şi funcţiile pasive. În mod similar, este 
posibil să se distingă funcţii de constrângere impuse de solicitant, care nu sunt 
negociabile, din cauza constrângerilor impuse de mediul înconjurător, de mediul de 
utilizare. Identificarea acestor funcţii are ca scop satisfacerea cât mai fidelă a 
utilizatorilor. Pentru a simplifica analiza este posibil să se ia în considerare doar trei 
(patru) tipuri de funcţii: funcţiile principale, funcţiile secundare, constrângerile 
tehnice (şi funcţiile inutile, în cazul reconcepţiei). 

BUPT



112   Metodologia de integrare a cerinţelor utilizatorului în faza de concepţie - 4 
 

Analiza funcţională este o metodă de identificare şi de definire a nevoilor 
utilizatorilor, bazată pe următoarele instrumente: Bête à Cornes, diagrama Pieuvre 
şi metoda FAST (Function Analysis System Technique). 

4.5. Algoritmul metodologiei de integrare a cerinţelor 
utilizatorilor  

Algoritmul metodologiei de integrare a cerinţelor utilizatorului în faza de 
concepţie a produselor este prezentat în figura 4.11. 

 

 
 

Fig. 4.11. Algoritmul metodologiei de integrare a cerinţelor utilizatorului  
 
Algoritmul metodologiei de integrare a cerinţelor utilizatorului se poate aplica 

în 3 etape, astfel: 
• În prima etapă se identifică (se sesizează) nevoile utilizatorului şi sunt 

culese prin intermediul anchetei. Nevoile utilizatorului pot fi: tacite, 
explicite, ascunse etc. (capitolul 2.2.4). Deseori, utilizatorii folosesc un 
limbaj diferit, din punct de vedere al contextului şi al semanticii. Astfel, 
se pune problema sincronizării limbajului utilizatorilor cu al specialiştilor 
în concepţie. De exemplu, o nevoie exprimată în limbaj obişnuit poate fi: 
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„aş dori un mijloc de transport care să mă facă să mă simt important”, 
pe când în termeni de cerinţe funcţionale sau chiar în parametri de 
concepţie ar fi: „vreau un autoturism sigur”. 

• În a doua etapă (se enunţă) nevoile utilizatorilor sunt formalizate 
(prelucrate statistic) în vederea transpunerii în cerinţe funcţionale, altfel 
spus transformarea nevoilor utilizatorilor în soluţii tehnice şi structurarea 
în atribute-valori pentru descrierea produsului. Pentru structurarea și 
prelucrarea statistică a informațiilor furnizate de utilizator este folosit 
SPSS, iar pentru transpunerea nevoilor în specificaţii de concepţie este 
utilizată metoda QFD. 

• Etapa a treia constă în satisfacerea nevoilor utilizatorilor, folosind 
Analiza funcţională şi Reprezentările intermediare ale prototipului 
produsului. 

Metodologia prezentată este una generală, care se poate aplica pentru 
concepţia oricărui produs, din orice domeniu de activitate. De exemplu, pentru 
produsele de larg consum se pot utiliza chestionarele pentru culegerea informaţiilor 
de la utilizator, dar pentru produsele industriale complexe nu se mai poate folosi 
această tehnică şi, în acest caz, se aplică Focus Group. 

4.6. Concluzii 

În prezent, metodele de concepţie sunt numeroase şi ocupă un loc important 
în dezvoltarea produsului.  

Metodele prezentate nu sunt concurente, ci complementare. QFD acordă o 
atenţie deosebită utilizatorului, iar Analiza funcţională descrie funcţiile produsului. 

Metodologia propusă foloseşte în totalitate mijloace informatice. Internetul are 
un rol primordial în concepţia centrată pe utilizator, deoarece acesta asigură 
comunicarea eficientă şi în timp real între utilizator şi echipa multidisciplinară, dar şi 
între membrii acesteia, reducând distanţele şi costurile. Astfel, utilizatorul, chiar 
dacă se află la mare distanţă, poate fi parte integrantă a procesului de concepţie 
colaborativă, membru activ al echipei multidisciplinare.  

În concepţia produsului centrată pe utilizator problema care apare este dacă 
informaţiile furnizate de către utilizator sunt concrete şi reale. Din acest motiv este 
necesar ca datele să fie formalizate în cunoştinţe. Procesul de formalizare a 
informaţiilor în cunoştinţe cuprinde următoarele etape: selecţie, pre-testare, 
transformare, cercetare de date şi interpretare. 

Pentru transpunerea informaţiilor furnizate de utilizator în specificaţii de 
concepţie este necesar ca metodele şi mijloacele din metodologia propusă să fie 
integrate într-o platformă de gestiune a cerinţelor utilizatorului.  
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5. PLATFORMA DE GESTIUNE A CERINŢELOR 
UTILIZATORULUI. STUDIU DE CAZ 

5.1. Introducere 

În acest capitol se prezintă platforma de gestiune a cerinţelor 
utilizatorului, care conţine metodele şi mijloacele incluse în metodologia propusă. 
Obiectivul care stă la baza dezvoltării platformei de gestiune a informaţiilor furnizate 
de utilizatori, constă în transpunerea cerinţelor utilizatorilor (CNs) în cerinţe 
funcţionale (FRs). 

Procesul de gestiune a cerinţelor utilizatorului pentru integrarea lor în 
concepţia produsului este prezentat în figura 5.1. 

 

 
 

Fig. 5.1. Procesul de gestiune a cerinţelor utilizatorului pentru integrarea lor în concepţia 
produsului
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Integrarea punctului de vedere al utilizatorului în concepţia produsului 

presupune mai multe operaţiuni, care pot fi raportate la următoarele etape: 
• culegerea (capturarea), inventarierea aşteptărilor şi cerinţelor 

utilizatorilor (CNs), cât mai exhaustiv posibil; 
• traducerea acestor aşteptări şi cerinţe în elemente utilizabile pentru 

concepţie - cerinţe funcționale (FRs); 
• integrarea şi validarea acestor cerinţe în procesul de concepţie, astfel 

încât să fie compatibile cu produsul din punct de vedere economic şi 
industrial. 

Procesul de gestiune a cerinţelor utilizatorului pentru integrarea lor în 
concepţia produsului, desfăşurat în cadrul platformei, cuprinde aşadar:  

• culegerea datelor, folosind Ancheta/Chestionarul (interfaţa HTML) şi 
baza de date Access; 

• prelucrarea/formalizarea datelor, folosind SPSS; 
• utilizarea-reutilizarea (transpunerea CNs în FRs) datelor, folosind QFD, 

Analiza funcţională; 
• diseminarea prin reprezentări intermediare (prototip virtual), folosind 

Photoshop, CATIA. 
Pentru a demonstra utilizarea platformei de gestiune a cerinţelor utilizatorului 

se va trata un studiu de caz referitor la îmbunătăţirea (reconcepţia) unui vehicul tot-
teren ATV (all-terrain vehicle), prin ataşarea unei cabine de protecţie. Cercetarea a 
fost dezvoltată la solicitarea S.C. DEKARASO S.R.L., care era interesată de obţinerea 
finanţării pentru un proiect complex, de la studiu de piaţă până la lansarea seriei 
zero, cu accent pe prototipare/omologare, în care a apărut necesitatea de a 
identifica cerinţele utilizatorului şi transpunerea lor în specificaţii de concepţie, în 
vederea realizării prototipului (fig. 5.2). 

 
Fig. 5.2. Abordarea sistemică a procesului de prelucrare a datelor 

DATE INTRARE 
Nevoi utilizator 

PRELUCRARE DATE 
Cerinţe produs 
Cerinţe sistem 

DATE IEŞIRE 
Funcţii produs
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5.2. Platforma informatică 

5.2.1. Culegerea informaţiilor 

Pentru culegerea / identificarea informaţiilor / cerinţelor trebuie parcurse 
următoarele etape: 

• alegerea surselor de date/informaţii; 
• alegerea metodelor şi instrumentelor de culegere a datelor/informaţiilor; 
• alegerea populaţiei statistice investigate: unitate, mărime, tip de 

investigare (totală sau parţială), procedee de selecţie a subiecţilor din 
eşantion; 

• alegerea metodelor de contactare a subiecţilor. 
În etapa de alegere a surselor de date se iau decizii referitoare la tipul, sursa, 

natura şi forma informaţiilor care urmează a fi culese. Procurarea informaţiilor poate 
avea două surse de date: primare şi secundare. 

În studiul de caz, pentru concepţia cabinei ATV-ului sunt folosite informaţiile 
din surse primare, de la utilizatorii primari. În acest sens este nevoie de definirea 
tipurilor de utilizatori. Conform lui Janhager şi Hagman (2004) există patru categorii 
de utilizatori (Tab. 5.1): 

• utilizatori primari; 
• utilizatori secundari; 
• utilizatori afectaţi; 
• co-utilizatori. 

 
Tab. 5.1. Clasificarea şi definirea utilizatorilor (Janhager şi Hagman, 2004) 

Tipuri de utilizatori Definiţie Exemplu 
Utilizator primar Persoana care utilizează 

produsul în mod direct (Buur şi 
Windum, 1994) 

Conducătorul auto sau pasagerul. 

Utilizator secundar Persoana care utilizează 
produsul, dar nu în mod direct. 

Mecanicul 

Utilizator afectat Persoana care este afectată de 
produs, negativ sau pozitiv, în 
viaţă cotidiană, dar fără să 
utilizeze produsul 

Populaţia care locuieşte în imediata 
proximitate a străzilor/drumurilor 
publice (este deranjată de zgomot şi 
trebuie să aibă grijă să nu fie afectată 
de distrugeri). 

Co-utilizator Persoana ce cooperează cu 
utilizatorul primar sau secundar 
în acelaşi mod, dar fără să 
utilizeze acelaşi produs (fiecare 
co-utilizator s-ar putea să aibă 
acelaşi sistem tehnic în 
proprietatea sa, pe care sa-l 
utilizeze la acelaşi nivel; el poate 
adesea să coopereze cu 
utilizatorii primari, dar la un nivel 
mai ridicat al sistemului) 

Conducătorul auto în trafic (este co-
utilizator pentru  şoferul altui mijloc 
de transport; amândoi conducători 
auto pot fi priviţi ca utilizatori primari 
ai sistemului de trafic).   

 
Fiecare clasă de utilizatori este importantă pentru procesul de concepţie al 

produselor, inclusiv utilizatorul afectat, chiar dacă nu utilizează produsul. Utilizatorul 
afectat este indispensabil în definirea funcţiei ecologice a produsului, datorită 
impactului – pozitiv sau negativ – asupra mediului înconjurător şi oamenilor (noxe, 
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nivel zgomot etc.). În cercetarea experimentală efectuată subiecţii investigaţi au 
fost utilizatorii primari. 

Metoda de culegere a informaţiilor pentru identificarea cerinţelor utilizatorului 
este ANCHETA, iar instrumentul de cercetare este CHESTIONARUL (cap. 4.4.1). 

Populaţia ce trebuie investigată este numeroasă, din acest motiv trebuie să se 
elaboreze un plan de eşantionare, care trebuie să cuprindă cel puţin trei elemente: 

• unitatea de cercetat sau cine trebuie supus cercetării (în funcţie de 
„destinatarul” produsului); 

• mărimea eşantionului – pe lângă restricţiile de ordin statistic există şi 
restricţii de ordin organizatoric, care ţin de resursele financiare, numărul 
şi pregătirea persoanelor ce vor efectua sondajul etc. 

• Dacă se notează „n” mărimea eşantionului, se poate utiliza uneori cea 
mai simplificată formulă de determinare, care ţine cont în primul rând de 
probabilitatea cu care se garantează rezultatele şi de eroarea limită 
acceptabilă (la eşantionările aleatoare sau probabilistice). 

• Astfel, mărimea eşantionului „n” se poate obţine după cum urmează: 

n = (
)(

N
ppt

ppt
−×±ΔΩ

−×
1

)1
2

2

2
=50,  

unde: t este coeficientul care corespunde probabilităţii cu care se 
garantează rezultatele (se găseşte în tabele statistice); 
p este proporţia componentelor din eşantion care posedă 
caracteristica studiată (deoarece valoarea lui „p” nu se cunoaşte, 
se poate considera egală cu 0,5, pentru face ca dispersia să fie 
maximă); 
ΔΩ - eroarea limită acceptabilă; 
N - mărimea populaţiei totale vizate; 

• procedeul de selecţie sau cum anume trebuie aleşi subiecţii (metodă 
aleatoare sau nealeatoare). 

O problemă importantă în culegerea informaţiilor este cât de amplu să fie 
contextul care urmează a fi înglobat cu informaţiile. Acest context este cel care 
defineşte condiţiile în care informaţiile sunt aplicabile. Lipsa detaliilor privind 
contextul poate duce la pierderea esenţei informaţiilor. 

Chestionarul elaborat în vederea identificării nevoilor utilizatorilor pentru un 
produs generic – ATV – conţine 18 întrebări închise (dihotomice, multihotomice, cu 
răspunsuri în scală). S-a optat pentru întrebările închise, pentru: 

• a evita subiectivismul codificării; 
• a reduce consumul de resurse (timp, personal); 
• a elimina posibilitatea divagării de la subiect (întrebările deschise oferă 

posibilitatea subiectului de a răspunde liber, de foarte multe ori se 
oferă răspunsuri care nu au nici o legătură cu întrebarea, cu problema 
studiată). 

Chestionarul este aplicat în mediu virtual – interfaţă HTML, eşantionul 
reprezentativ fiind 50 de utilizatori primari.  

Chestionarul este prezentat în figura 5.3. 
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Fig. 5.3. Chestionarul postat pe interfaţa HTML 
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5.2.1.1 Avantajele şi dezavantajele cercetării în mediu virtual 

Cel mai nou mediu de comunicare, Internetul, îşi datorează popularitatea în 
continuă creştere posibilităţii de interacţiune, a anonimatului pe care îl oferă şi a 
comunităţilor care se pot crea. Însă, pe lângă canal de comunicare, acesta este şi o 
unealtă de cercetare foarte ieftină şi accesibilă. Deoarece pe Internet se află nu 
numai date corecte şi actualizate, ci şi informaţii care şi-au pierdut validitatea, care 
au caracter speculativ sau chiar sunt false, credibilitatea devine o problemă. Cu alte 
cuvinte, ca instrument de cercetare, Internetul este extrem de rapid, dar nu 
întotdeauna precis. Astfel, tehnicile aplicabile în mediul online au avantajele şi 
dezavantajele lor. 

Tehnicile cele mai cunoscute de cercetare primară calitativă sunt interviul în 
profunzime şi Focus-Group, însă acestea sunt mai dificil de aplicat (momentan) cu 
succes în mediul virtual. Se pot aplica totuşi în cadrul “cafenelelor virtuale”, dar care 
nu sunt accesibile publicului larg. Însă altele, precum măsurătorile discrete (care 
sunt bazate pe ascultare şi observare şi care analizează fără a interveni), sunt uşor 
aplicabile online: monitorizarea unor forumuri specifice publicului ţintă pentru 
determinarea atitudinii acestora faţă de o serie de probleme sau faţă de organizaţie 
sau integrarea în grupuri sau comunităţi online în acelaşi scop. De asemenea, se pot 
realiza şi anchete (analize sistematice a solicitărilor pe care o organizaţie le primeşte 
de la categoriile de public ţintă cu care se află într-un proces de comunicare 
permanentă sau frecventă) pe Internet sau chestionare (care oferă respondenţilor 
posibilitatea de a-şi exprima opiniile şi părerile). 

Din punct de vedere al tehnicilor cantitative aplicabile cu succes online se 
remarcă analiza de conţinut (adunarea informaţiilor din mass media necesare şi 
analizarea lor în funcţie de o serie de aspecte) şi chestionarele. 

Chestionarele în mediul online devin tot mai des folosite: cele trimise prin e-
mail sunt administrate de emitent şi trimise respondenţilor. Deşi au două avantaje – 
rapiditatea şi faptul că se bucură de atenţia destinatarului atunci când acesta îşi 
verifică e-mailul – acestea au şi o serie de dezavantaje: nu pot avea întotdeauna un 
format corespunzător, de multe ori respondenţii aleg întrebările şi lasă unele din ele 
fără răspuns (ajungându-se la trimiterea de chestionare completate parţial sau cu 
date greşite), pot fi ignorate şi de aceea nu este posibilă calcularea ratei de răspuns. 
Chestionarele de pe paginile de Internet sunt realizate prin intermediul unor 
programe speciale care permit colectarea datelor şi înregistrarea rezultatelor, fapt 
care oferă posibilitatea adaptării formatului în funcţie de necesităţi (folosirea unor 
efecte audio, video şi a unor elemente de design grafic, de exemplu). Răspunsurile 
sunt înregistrate în baze de date, nemaifiind nevoie de înregistrări manuale. Cu 
toate acestea, chestionarelor prin e-mail li se acordă puţină atenţie din partea 
respondenţilor, multe dintre ele fiind “citite” cu SPAM sau DELETE, iar cele de pe 
paginile web au grad de pasivitate ridicat. Acest fapt afectează atât eşantionul cât şi 
relevanţa răspunsurilor. 

Chestionarele în mediul online, prin e-mail sau în paginile web, au avantajul 
de a putea cuprinde un eşantion important într-un timp scurt, Internetul fiind un 
mediu rapid şi cu costuri reduse. În plus, răspunsurile pot fi prelucrate şi analizate 
imediat ce chestionarele sunt returnate şi introduse în baza de date. Dezavantajele 
cauzate de mediul online sunt date de selectarea respondenţilor şi verificarea 
identităţii celor care răspund la întrebări, Internetul nepermiţând un control strict 
asupra eşantionului. 
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O serie de tehnici de cercetare sunt aplicabile în mediul online şi sunt din ce în 
ce mai folosite, pe măsură ce Internetul câştigă popularitate. În tabelul 5.2 sunt 
comparate modurile de relaţionare cu utilizatorii. 

 
Tab. 5.2. Compararea modurilor de relaţionare cu utilizatorii 

Bază de 
comparaţie 

Poştă E-mail/web Telefon Face to face 

Cost administrare Medii, 
deoarece 
include şi 
costul 
returnării 
chestionarului. 

Reduse, deoarece 
se pot stoca 
datele automat 
într-o bază de 
date, eliminându-
se costurile cu 
operatorii de 
interviu. 

Destul de mari, 
în funcţie de 
numărul de 
întrebări şi 
complexitatea 
răspunsurilor. 

Cele mai mari, 
deoarece iau în 
considerare 
timpul şi 
cheltuielile de 
personal, cu 
operatorul de 
interviu. 

Confidenţialitatea 
subiectului 
investigat 

Medie, plicul 
poate conţine 
adresa 
expeditorului 

Medie, returnarea 
poate conţine 
adresa 
expeditorului / IP-
ul calculatorului 
de pe care se 
accesează 

Medie, există 
numărul format 
şi lista abonaţilor 

Mică, datorită 
contactului faţă 
în față 

Posibilitatea de a 
pune întrebări 
ajutătoare 

Mică, deoarece chestionarele sunt 
definite 

Medie, deoarece 
chestionarele 
sunt definite, dar 
se pot da 
explicaţii 
suplimentare 

Mare, deoarece 
operatorul 
poate utiliza 
materiale 
suplimentare 
(pliante) 

Intervenţia 
operatorului 

Nu există, deoarece chestionarul nu 
este completat în prezenţa 
operatorului 

Mică, operatorul 
poate influenţa 
verbal subiectul, 
făcând sugestii… 

Mare, datorită 
comunicării 
non-verbale 

Apariţia 
non-răspunsurilor 

Mare, oamenii 
sunt comozi şi 
nu expediază 
plicul 

Mare, oamenii 
sunt comozi şi nu 
răspund 

Medie, subiectul 
vizat poate să nu 
răspundă la apel 

Mică, deoarece 
există 
posibilitatea 
abordării 
persoanelor în 
potrivite 

 
În urma identificării avantajelor şi dezavantajelor cercetării de piaţă efectuate 

în mediu virtual, am făcut o comparaţie între: cercetarea în mediu virtual şi cea 
făcută face to face (mediu fizic), din punct de vedere al activităţilor desfăşurate şi a 
resurselor alocate. Pentru o comparaţie concludentă s-a folosit Microsoft Project. 
(fig. 5.4 şi fig. 5.5). 

Culegerea informaţiilor s-a efectuat în mediu virtual pentru a reduce consumul 
de resurse (identificat ca dezavantaj al integrării utilizatorului în procesul de 
concepţie): durata şi numărul de resurse umane implicate, ceea ce înseamnă 
reducerea consumului de resurse financiare. 

 

BUPT



5.3 - Modelul matematic pentru identificarea cerinţelor utilizatorilor   121 
 

 
 

Fig. 5.4. Activităţi desfăşurate şi alocarea de resurse pentru cercetarea în mediu fizic (face to 
face) 

  

 
 

Fig. 5.5. Activităţi desfăşurate şi alocarea de resurse pentru cercetarea în mediu virtual 
(interfaţa HTML) 
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Chestionarul a fost elaborat în aşa fel încât subiecţii investigaţi să aleagă 
doar o singură variantă de răspuns. Pentru a nu fi afectată reprezentativitatea 
eşantionului şi relevanţa răspunsurilor, subiecţii au putut accesa site-ul doar după ce 
au completat chestionarul, şi la fiecare întrebare a fost oferit un răspuns. Subiecţii 
investigaţi trebuie să răspundă la toate întrebările, dacă la una singură nu s-a 
răspuns, subiectul este avertizat şi nu poate trece mai departe, aşa cum se poate 
observa în figura 5.6. 

 

 
 

Fig. 5.6. Evitarea non-răspunsurilor 
 
Subiectul a fost înregistrat şi cuantificat în baza de date, doar după ce la 

toate întrebările s-a oferit un răspuns. 

5.2.1.2 Stocarea informaţiilor furnizate de utilizatori 

Prin culegerea informaţiilor prin intermediul unei interfeţe HTML, răspunsurile 
date de subiecţii investigaţi (în număr de 50) sunt stocate într-o bază de date 
(Access), eliminându-se introducerea manuală a datelor, astfel s-a redus timpul 
pentru realizarea cercetării, cât şi costurile cu resursa umană implicată. Din baza de 
date informaţiile pot fi utilizate, printr-o operaţiune simplă, (Copy-Paste) în 
programe de prelucrare statistică (SPSS). 

Din multitudinea de soluţii de stocare şi prelucrare a datelor s-a optat pentru 
Microsoft Access, deoarece este un program accesibil şi larg răspândit, care poate fi 
utilizat fără a fi nevoie de achiziţionarea unor softuri specializate.  

In tabelul bazei de date (Table) sunt salvate răspunsurile oferite de subiecţii 
investigaţi, aşa cum se poate observa în figura 5.7. 
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Fig. 5.7. Tabelul bazei de date 
 
Rezultatele din Table (fig. 5.8) pot fi transpuse în programul de prelucrare 

statistică (SPSS). 
 

 
 

Fig. 5.8. Pregătirea transferului de date din baza de date către programul de prelucrare 
statistică  

 
Observaţie: 1, 2, 3,... simbolizează varianta de răspuns aleasă de subiectul 

investigat. 
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O dată ce informaţiile de la utilizatori au fost culese şi stocate, acestea trebuie 
prelucrate statistic în vederea formalizării şi generării de rapoarte de cercetare 
pentru a se realiza ulterior transpunerea cerinţelor utilizatorului (CNs) în specificaţii 
de concepţie (FRs). 

5.2.2. Prelucrarea statistică a informaţiilor furnizate de 
utilizator 

Pentru a utiliza cât mai eficient informaţiile culese, acestea trebuie formalizate 
(prelucrate). Pentru formalizare se foloseşte prelucrarea statistică, asistată de 
programe informatice.  

O componentă esenţială a cercetării ştiinţifice o reprezintă analiza şi 
interpretarea datelor obţinute. În acest scop, SPSS oferă o varietate de funcţii 
statistice: de la crearea bazelor de date şi până la metodele statistice standardizate. 

SPSS este un pachet de programe destinat analizei statistice a datelor. Deşi 
există o varietate de programe de acest gen (StatGraphics Centurion, SAS, 
Statistica, GraphPad, MS Excel), SPSS se distinge prin structurarea riguroasă şi 
uşurinţa utilizării, chiar şi pentru începători.  

Funcţiile de bază ale SPSS: 
• editarea datelor (construirea bazelor de date, transformări ale 

variabilelor); 
• prelucrarea statistică a datelor (statistici descriptive); 
• prezentarea rezultatelor, sub formă numerică sau grafică; 
• realizarea unor proceduri proprii de prelucrare sau de a modifica 

procedurile standard SPSS (această opțiune este rezervată utilizatorilor 
avansați). 

Prelucrarea datelor cu SPSS presupune mai multe etape (Tab. 5.3): 
 

Tab. 5.3. Etapele analizei statistice cu SPSS 
Nr. 
crt. 

Etapă Explicaţii 

1 Introducerea datelor Introducerea directă a datelor în DATA EDITOR 
Deschiderea unui fişier de date SPSS (extensia .SAV) 
Importarea unui fişier de format diferit (se alege din: File 
open/File of type). 

2 Pregătirea datelor Corectarea erorilor, identificarea variabilelor lipsă 
3 Selectarea procedurii 

statistice 
Meniurile Statistics (sau Analyze) şi Graphs 

4 Selectarea variabilelor ce 
urmează a fi supuse 
prelucrării 

În conformitate cu configuraţia casetei de dialog care este 
afişată la fiecare procedură 

5 Rularea procedurii Se activează butonul OK din caseta de dialog a procedurii 
(butonul devine activ numai atunci când sunt întrunite 
condiţiile presupuse de procedura respectivă). 

6 Analiza rezultatelor Rezultatele prelucrărilor sunt afişate într-o fereastră 
specifică (SPSS Viewer), cu funcțiuni de editare grafică sau 
de tip text, în funcție de versiune.   

7 Editarea rezultatelor Se editează rezultatele afişate în Viewer, aducându-le la 
forma dorită sub aspect grafic 

8 Inserarea datelor într-un 
document 

Rezultatele din SPSS Viewer se preiau cu Select/Copy şi se 
depun cu Paste în orice tip de editor de documente. 
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La lansarea SPSS se deschide fereastra SPSS Data Editor (fig. 5.9) cu o 

structură de linii şi coloane: 
• pe coloane sunt variabilele (rezultatele); 
• pe linii sunt cazurile (subiecți). 

 

 
 

Fig. 5.9. Lansarea programului de prelucrare statistică 
 
O sesiune de lucru cu SPSS presupune, în mod necesar, existenţa unei baze 

de date. În această cercetare nu este necesară crearea unei baze de date 
suplimentare, deoarece ea a fost creată în Access şi, astfel, se reduce consumul de 
resurse, nemaifiind necesară introducerea manuală a variabilelor în baza de date. 
Datele transferate (Copy) din baza de date Access (fig. 5.8) sunt introduse (Paste) 
în Date View (fig. 5.10). 

 

 
 

Fig. 5.10. Transferul datelor din Access în SPSS 
 
Orice variabilă SPSS trebuie să aibă un nume. În acest sens, SPSS are limite: 

denumirea variabilelor (fig. 5.11) trebuie să fie format din 1 - 8 caractere; nu 
suportă caractere "speciale", cum ar fi spaţiul sau semnele de punctuaţie.  

Pentru prelucrarea statistică a datelor (din meniul Data View) se deschide 
comanda Analyze, apoi Descriptive Statistics, în continuare se pot alege o serie de 
comenzi. În această cercetare aplicativă se alege opţiunea Frequencis (fig. 5.12), 
deoarece se generează atât frecvenţele cât şi grafice reprezentative. 
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Fig. 5.11. Denumirea variabilelor analizate 
 

 
 

Fig. 5.12. Meniurile de prelucrare a datelor 
 
În continuare sunt prezentate, selectiv, rezultatele cercetării aplicative 

obţinute în urma utilizării programului de prelucrare statistică: 
• toţi subiecții investigaţi folosesc produsul generic ATV; 
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• scopul utilizării: 60% din subiecţii investigaţi folosesc ATV în scopuri 

profesionale (angajați Salvamont, firme de protecție şi pază, Poliţie etc.), 
iar 34% îl folosesc ca mijloc de transport (fig. 5.13); 

 

 
 

Fig. 5.13. Scopul utilizării produsului generic ATV 
 
• mediul de utilizare: 78% din subiecţii investigaţi utilizează ATV în mediu 

rural (28% la sat, 50% la munte), iar 28% îl folosesc în oraş (fig. 5.14); 
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Fig. 5.14. Mediul de utilizare 
 
• frecvență utilizare: 46% din subiecți folosesc ATV în mod frecvent, iar 

64% ocazional (fig. 5.15); 
 

 
 

Fig. 5.15. Frecvenţa de utilizare 
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• avantajele utilizării ATV: mobilitate în trafic (64%), nu necesită permis 

de conducere (32%), consum redus combustibil (4%) (fig. 5.16); 
 

 
 

Fig. 5.16. Avantajele utilizării ATV 
 
• dezavantajele utilizării ATV: nu oferă protecție în condiții meteo 

nefavorabile (64%), lipsă locuri parcare speciale pentru un astfel de 
mijloc de transport (22%), lipsă siguranță în trafic (14%), (fig. 5.17); 

 

 
 

Fig. 5.17. Dezavantajele utilizării ATV 
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• Îmbunătăţiri/accesorii necesare: radio-CD (20%) – accesoriu dorit de 

utilizatorii urbani; cabină protecţie (80%) – solicitarea subiecţilor care 
folosesc produsul în condiţii dificile, (fig. 5.18); 

 

 
 

Fig. 5.18. Îmbunătăţiri/accesorii cerute de utilizatori 
 
• utilitatea cabinei de protecţie: 50% găsesc extrem de utilă montarea 

unei cabine se protecţie, iar 44% o văd utilă, conform graficului din 
figura 5.19; 

 

 
 

Fig. 5.19. Utilitatea cabinei de protecție 
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• durata de utilizare a cabinei: 54% văd cabina de protecţie ca un 

accesoriu permanent, iar 46% ca pe unul temporar, care să se poată 
ataşa în condiții meteo nefavorabile (fig. 5.20); 

 

 
 

Fig. 5.20. Durata de utilizare a cabinei de protecţie 
 
• modalitatea de construire a cabinei de protecție: 52% îşi doresc o cabină 

confecţionată, din prelată transparentă şi sistem de închidere cu 
fermoare, iar 48% văd cabină realizată din plastic şi sistem de închidere 
clasic, cu uşă (fig. 5.21); 

 

 
 

Fig. 5.21. Modalităţi de construire a cabinei 
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• mulţumirea utilizatorilor: 70% sunt mulţumiţi de utilizarea ATV în 
condiţii de vreme favorabilă – soare (fig. 5.22); 

 

 
 

Fig. 5.22. Mulţumirea utilizatorilor 
 
• nemulţumirea utilizatorilor: 94% sunt nemulţumiţi de utilizarea ATV în 

condiții de vânt, ger, ploaie, polei (fig. 5.23): 
 

 
 

Fig. 5.23. Nemulţumirea utilizatorilor 
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• preţul plătit pentru achiziționarea unei cabine de protecție: 56% sunt 

dispuşi să plătească pentru achiziționarea cabinei de protecție mai puțin 
de 500 €, iar 42% ar plăti între 500-1000 € (fig. 5.24). 

 

 
 

Fig. 5.24. Preţul plătit pentru achiziționarea unei cabine de protecţie 
 
În urma prelucrării statistice a informaţiilor furnizate de utilizatori se desprind 

două concluzii importante: 
• utilizatorii doresc un mijloc de transport uşor de folosit în condiții dificile 

(teren accidentat, condiţii meteo nefavorabile) şi care să le ofere 
protecţie; 

• este nevoie de dezvoltarea unui accesoriu tip CABINĂ DE PROTECŢIE, 
pentru condiții meteo nefavorabile, ca accesoriu temporar sau 
permanent, confecţionată ca o husă de protecţie sau ca o cabină clasică. 

5.2.3. Utilizarea informaţiilor furnizate de utilizatori 

Informaţiile obţinute de la utilizatori trebuie valorificate prin aplicarea lor în 
practică. Informaţiile furnizate de utilizatorii primari (secundari), formalizate în 
cerinţe ale utilizatorilor (CNs), trebuie transpuse în cerinţe funcţionale (FRs), astfel 
încât să poată fi înglobate în produsul dezvoltat. 

Pentru transpunerea cerinţelor utilizatorilor în specificaţii de concepţie se va 
folosi Desfăşurarea funcţiei calitate (QFD). Akao (iniţiatorul metodei) descrie QFD ca 
fiind „o metodă menită să transforme cerinţele utilizatorilor în concepţie de calitate, 
să desfăşoare funcţiile ce formează calitatea şi să dividă această concepţie de 
calitate în subsisteme ce vor conduce în final la elemente specifice procesului de 
producţie”. Cu alte cuvinte, metoda QFD este un proces sistematic ce ajută 
companiile să înţeleagă mai rapid şi să integreze cerinţele utilizatorilor în cadrul 
produselor şi serviciilor lor. Ajută la transformarea cerinţelor utilizatorilor (Voice of 
Customer VoC) în caracteristici inginereşti/tehnice pentru un produs, punând pe 
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primul loc caracteristica fiecărui produs/serviciu, în timp ce simultan se 
concentrează asupra stabilirii ţintei acestora. QFD este totodată o metodă cheie a 
structurii concepţiei pentru „şase sigma” (Design for Six Sigma DFSS). QFD este 
inclusă în cadrul standardului ISO 9000:2000, standard ce se axează pe satisfacţia 
consumatorilor (utilizatorilor). 

QFD este o metodă de grup, fiind aplicată de o echipă de 6 – 8 persoane ce 
provin din toate departamentele firmei. 

Metoda QFD se poate aplica pentru stabilirea specificaţiilor de realizare a 
oricărei entităţi, fie produs, proces, sistem, activitate etc. În cazul unui proces de 
realizare a unui produs, cerinţele utilizatorilor produsului actual sau potenţial sunt 
desfăşurate în toate activităţile organizaţiei, care participă la realizarea produsului, 
printr-o abordare bazată pe proces în cascadă, respectiv ieşirile dintr-un proces fiind 
intrări în procesul care urmează (Vişan şi Ionescu, 2006) şi anume (fig. 5.25): 

• CE – urile sunt INTRĂRILE sau CERINŢELE, fiind: 
- cerinţe utilizatori; 
- cerințe funcționale produs; 
- specificaţii tehnice ale componentelor produsului; 
- specificaţiile procesului (operaţiilor) de fabricare. 

• CUM – urile sunt IEŞIRILE sau MIJLOACELE, fiind: 
- cerințe funcționale produs; 
- specificaţii tehnice ale componentelor produsului; 
- specificaţiile procesului (operaţiilor) de fabricare; 
- specificaţiile procesului de producţie. 

 

 
Fig. 5.25. Metodologia aplicării QFD – cele patru HoQ 

5.2.3.1 Descrierea matricelor modelului general al casei calităţii 

Metoda QFD permite unei echipe de dezvoltare a unui produs să transpună 
cerinţele utilizatorului în cerinţe ale organizaţiei, la toate nivelurile, respectiv, 

 
HoQ1

 
HoQ1 
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pornind de la cercetare, concepţie, proiectare şi până la fabricaţie, inclusiv. Cu alte 
cuvinte, QFD permite, printre altele, transpunerea cerinţelor utilizatorului (CNs) – 
CE?, în cerinţe funcţionale (FRs) – CUM ? (fig. 5.26). 

 

 
 

Fig. 5.26. Structura casei calităţii (HoQ) 
 
Ca suport grafic, QFD utilizează “CASA CALITĂŢII” (House of Quality HoQ). 

Zona centrală are forma unui tabel cu 2 intrări. Pe linie sunt menţionate cerinţele 
utilizatorilor iar pe coloană caracteristicile de calitate prin care aceste cerinţe sunt 
îndeplinite. La intersecţia liniilor cu coloanele este pusă în evidenţă corespondenţa 
dintre cerinţele utilizatorilor şi caracteristicile de calitate ale produsului sau 
serviciului. Această matrice, denumită MATRICEA RELAŢIILOR reprezintă elementul 
de bază al diagramei.  

HOQ este formată din 7 matrici interdependente: 

6
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• MATRICEA 1: a CE – urilor (fig. 5.26). În matricea 1, CE-urile sau 
CERINŢELE clienţilor sunt structurate şi rafinate, pentru o înţelegere şi o 
îndeplinire cât mai bună. Matricea CE–urilor mai este numită şi a 
atributelor utilizatorului – AU (Customer attributes), şi cuprinde o listă 
structurată a cerinţelor, preferinţelor şi dorinţelor utilizatorilor, realizată 
pe baza unui studiu de piaţă. Reprezintă vocea consumatorului / 
utilizatorului (VoC / VoU); 

• MATRICEA 2: a CORELAŢIILOR CE-urilor. În această matrice se au în 
vedere două aspecte: 

a. Tipul fiecărui CE (cerinţe), din punct de vedere al influenţei 
acestuia asupra calităţii produsului: 
• Optime (−); 
• Crescătoare (↑); 
• Descrescătoare (↓). 

b.  Corelaţia CE-urilor (cerinţelor), considerate fiecare în raport 
cu toate celelalte: 
• Corelaţie puternic pozitivă (↑+ ); 
• Corelaţie pozitivă ( + ); 
• Corelaţie necorelată ( 0 ); 
• Corelaţie negativă (- ); 
• Corelaţie puternic negativă (↓-). 

Pentru simplificare, corelaţia CE-urilor poate fi luată în considerare şi 
la un număr mai mic de niveluri: 

• Corelaţie pozitivă ( + ); 
• Corelaţie necorelată ( 0 ); 
• Corelaţie negativă (- ); 

Cunoaşterea corelaţiei CE-urilor permite luarea unor decizii corecte 
în legătură cu nivelul de îndeplinire a fiecărei cerinţe (în cazul 
cerinţelor cu o corelaţie puternic negativă, creşterea nivelului de 
îndeplinire a unei cerinţe poate să determine reducerea nivelului de 
îndeplinire pentru alte cerinţe). 

• MATRICEA 3: a IMPORTANŢEI CE–urilor. În matricea 3 a CE-urilor, 
clienţilor li se acordă un punctaj asociat importanţei fiecăruia. Scara 
utilizată pentru acordarea importanţei CE-urilor (Ici), poate fi cu 3 sau 
cu 5 niveluri, astfel (tab. 5.4): 

 
Tab. 5.4. Punctajul importanţei (Ici) 

Ici cu 3 niveluri de analiză Ici cu 5 niveluri de analiză 
1 = Neimportant 1 = Neimportant 

3 = Puţin important 
5 = Important 5 = Important 

7 = Foarte important 
9 = Extrem de important 9 = Extrem de important 

 
• MATRICEA 4: a CUM–rilor. În matricea 4 echipa care dezvoltă un 

produs stabileşte pentru fiecare CE una sau mai multe „soluţii”, adică 
CUM-uri (MIJLOACE sau specificaţii), prin care să se îndeplinească 
cerinţa respectivă. Practic, fiecare CUM stabilit participă la îndeplinirea 
uneia sau a mai multor cerinţe din matricea 1. Matricea CUM–rilor, 
numită şi a caracteristicilor inginereşti CI (Engineering characteristics): 
descrie, în termeni generali, modalităţile prin care produsul poate atinge 
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performanţa dorită, fără a oferi însă o soluţie specifică anume. 
Reprezintă vocea specialistului – VoS; 

• MATRICEA 5: a CORELAŢIILOR CUM–urilor. În matricea 5 se urmăresc, 
ca şi în cazul matricei 2, două aspecte: 

a. Tipul fiecărui CUM (soluţii), din punct de vedere al influenţei 
acesteia asupra calităţii: 
• Optime (−); 
• Crescătoare (↑); 
• Descrescătoare (↓). 

b.  Corelaţia CUM-urilor (soluţiilor), considerate fiecare în raport 
cu toate celelalte, poate fi: 
• Corelaţie pozitivă ( + ); 
• Corelaţie necorelată ( 0 ); 
• Corelaţie negativă (- ); 

• MATRICEA 6: a RELAŢIILOR dintre CE-uri (Cerinţe) şi CUM–uri 
(mijloace, soluţii). În matricea 6 se stabilesc două aspecte extrem de 
importante, care au o influență puternică asupra viitorului produs, astfel: 

a. Stabilirea nivelului relaţiilor Nij dintre CE-uri şi CUM–uri, 
mărime care exprimă cât de mult realizează o soluţie sau un 
CUM o cerinţă dată, CEi. Nivelul relaţiei Nij, dintre un CEi şi un 
CUMj se stabileşte pe baza relaţiei dintre acestea: 
• Relaţie puternică, în care Nij=9, în cazul în care se 

consideră că respectivul CUM participă hotărâtor, la 
realizarea CE-ului (cerinţei); 

• Relaţie medie, în care Nij=5, în cazul în care se consideră că 
respectivul CUM are o contribuţie medie la realizarea CE-ului 
(cerinţei); 

• Relaţie scăzută, în care Nij=1, când se consideră că 
respectivul CUM are o contribuţie mică la realizarea CE-ului 
(cerinţei). 

 
 
 
 

Nivelul relaţiilor Nij, dintre un CEi şi un CUMj, se înscrie în fiecare 
celulă a matricei 6, aceasta fiind definită de linia CE şi coloana CUM-
ului. 
b. Stabilirea relaţiilor Rij, dintre CE-uri şi CUM–uri, mărime care 

permite stabilirea importanţei absolute şi relative a fiecărui CUM 
şi care este folosită în analiza decizională care se realizează în 
cadrul matricei 7. Relaţia Rij, dintre un CEi şi un CUMj se 
stabileşte în funcţie de tipul produsului pentru care se aplică 
metoda QFD, după cum urmează: 
• Pentru produse noi, relaţia Rij se determină prin înmulţirea 

importanţei unei cerinţe, Ici, cu nivelul relaţiei dintre CE şi 
CUM, Nij, respectiv: 

Rij = Ici x Nij      (5.1) 
• Pentru produse existente relaţia Rij se determină prin 

înmulţirea punctajului importanţei absolute a unei cerinţe „i”, 
Piai, cu nivelul relaţiei dintre CE şi CUM, Nij, respectiv: 

Rij = Piai x Nij.      (5.2) 

Relaţie puternică: Nij=9, simbol        *  
Relaţie medie: Nij=5, simbol  
Relaţie scăzută, Nij = 1, simbol   
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• Relaţia Rij, dintre un CEi şi un CUMj, se recomandă să se 
înscrie după valoarea nivelului Nij în fiecare celulă a matricei 
6 definită de linia CE şi coloana CUM-ului. 

• Calculul punctajului importanţei absolute (Piai) se face în 
cazul aplicării metodei QFD în HoQ1 - PLANIFICAREA 
PRODUSELOR. 

• Matricea 6 este numită și matricea Relaţiilor – R 
(Relationships): care se stabilesc între AU şi CI; indică 
zonele în care există relaţii slabe, moderate sau puternice. 

• MATRICEA 7: a valorilor ţintă ale CUM–rilor (mijloacelor). Pentru 
stabilirea valorilor ţintă ale fiecărui CUMj, în matricea 7 se realizează o 
analiză prin care se ţine seama de o serie de aspecte tehnice şi 
economice, astfel: 

a. Calculul importanţei absolute (Iaj) şi relative (Irj), a CUM-
rilor cu relaţiile: 

Iaj = Σ Rij       (5.3) 
Irj = (Imaj x100) / Σ Imrj     (5.4) 

Importanţa absolută şi relativă a CUM-urilor sunt indicatori foarte 
preţioşi, care ajută echipa de dezvoltare a produsului să-şi 
prioritizeze atenţia pe cele mai importante dintre CUM-uri. 
b. Realizarea unui benchmarking competitiv în raport cu alte 

2-3 produse competitive, pentru stabilirea punctajelor asociate 
fiecărui CUM. Pentru aprecierea produselor competitive şi 
stabilirea valorilor ţintă proprii, se recomandă un punctaj de 
evaluare a importanţei, precum: 

1 - neimportant; 
3 - puţin important; 
5 - important; 
7 - foarte important; 
9 - deosebit de important. 

În urma analizei tip benchmarking, care cuprinde toate CUM-urile 
stabilite în matricea 4, prin utilizarea unor simboluri, se stabileşte şi 
se precizează traseul punctajelor asociate CUM-urilor produselor 
competitive. În final, pe baza acestora, prin luarea în considerare a 
propriilor obiective şi posibilităţi, se stabileşte un traseu preliminar al 
punctajului asociat CUM-urilor pentru produsul nostru. 
c. Analiza dificultăţilor realizării CUM-rilor la valorile luate în 

considerare de punctajul stabilit în traseul preliminar. Pe 
această bază, în cazul unor probleme deosebite, se realizează 
modificări ale punctajului stabilit, care să permită realizarea 
CUM-urilor sau în condiţii tehnice normale. 

d. Analiza costului realizării CUM-rilor la valorile luate în 
considerare de punctajul stabilit în traseul preliminar. De 
asemenea, în cazul unor probleme deosebite, se realizează 
modificări ale punctajului stabilit pentru obţinerea CUM-urilor cu 
costuri care pot fi suportate de firmă. 

e. Definitivarea valorilor ţintă ale fiecărui CUM, ţinând seama 
de eventualele modificări ale valorilor luate în considerare de 
punctajul stabilit în traseul preliminar. În cadrul acestei analize, 
se stabilesc valorile finale ţintă ale fiecărui CUM, ţinând seama 
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de cele două criterii aplicate, respectiv, dificultăţile de realizare 
şi costurile estimate. 

f. Precizarea unităţilor de măsură pentru valorile ţintă ale 
fiecărui CUM. În cadrul acestei activităţi, valorile ţintă stabilite 
se prezintă astfel încât acestea să fie bine înţelese şi aplicate 
din diferite puncte de vedere, printre care şi cel referitor la 
unităţile de măsură. 

5.2.3.2 Cadrul metodologic pentru transpunerea cerinţelor 
utilizatorilor (CNs) în cerinţe funcţionale (FRs) 

Pentru îndeplinirea obiectivului care stă la baza dezvoltării platformei 
informatice de gestiune a informaţiilor furnizate de utilizatori, transpunerea 
cerinţelor utilizatorilor (CNs) în cerinţe funcţionale (FRs), prezintă interes casa 
calităţii HoQ1 – Planificare Produs (fig. 5.25). 

Metodologia prin care cerinţele utilizatorilor (CNs) sunt transpuse în cerinţe 
funcţionale (FRs) este un proces complex, care se derulează pe parcursul mai multor 
faze, etape şi activităţi, conform tabelelor 5.5 şi 5.6, în corelaţie cu normele de 
aplicare ale QFD. 

 
Tab. 5.5. Faza 1: Identificarea cerinţelor utilizatorilor 

Etapă Activitate 
E1. Identificarea cerinţei pe care o 
va satisface produsul 

A1. Planificarea identificării cerinţei: 
• Analiza metodelor şi tehnicilor de identificare a 

cerinţelor; 
• Stabilirea metodelor şi tehnicilor de identificare a 

cerinţelor; 
• Elaborarea documentaţiei pentru identificarea 

cerinţelor.
A2. Colectarea cerinţelor utilizatorilor. 
A3. Analiza cerinţelor utilizatorilor. 
A4. Analiza produselor concurente: 

• Identificare produselor concurente; 
• Identificare nevoi satisfăcute de produsele 

concurente.
A5. Stabilirea cerinţei pe care o va satisface produsul. 

E2. Identificarea segmentului de 
piaţă 

 

E3. Stabilirea utilizatorilor 
potenţiali 

 

E4. Stabilirea cerinţelor 
utilizatorilor 

A1. Planificarea colectării cerinţelor utilizatorilor: 
• Analiza metodelor şi tehnicilor de colectare a 

cerinţelor utilizatorilor; 
• Stabilirea metodelor şi tehnicilor de colectare a 

cerinţelor utilizatorilor; 
• Elaborarea documentaţiei pentru colectarea 

cerinţelor utilizatorilor.
A2. Colectarea cerinţelor utilizatorilor. 
A3. Analiza cerinţelor utilizatorilor. 
A4. Stabilirea cerinţelor utilizatorilor. 

E5. Definirea produsului  
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Tab. 5.6. Faza 2: Stabilirea cerinţelor funcţionale (FRs) 
Etapă Activitate 

E1. Definitivarea cerinţelor 
utilizatorilor 

A1. Analiza cerinţelor utilizatorilor satisfăcute de 
produsele concurente (dacă este cazul) 
A2. Definitivarea cerinţelor utilizatorilor 

E2. Selectarea cerinţelor 
utilizatorilor. 

 

E3. Stabilirea corelaţiilor cerinţelor 
utilizatorilor: 

A1. Stabilirea tipului cerinţelor 
A2. Stabilirea corelaţiilor cerinţelor utilizatorilor 

E4. Stabilirea importanţei 
cerinţelor utilizatorilor: 

A1. Stabilirea tipului cerinţelor utilizatorilor: 
• Stabilirea cerinţelor aşteptate şi ascunse; 
• Stabilirea cerinţelor de importanţă mare sau de 

importanţă scăzută.
A2. Stabilirea coeficientului de importanţă a cerinţelor 
utilizatorilor. 

E5. Planificarea satisfacerii 
cerinţelor utilizatorilor 

A1. Analiza produselor concurente şi identificarea 
nivelului de satisfacere a cerinţelor utilizatorilor 
A2. Stabilirea nivelului de satisfacere a cerinţelor 
utilizatorilor (pt. produse noi); 
Stabilirea coeficientului de îmbunătăţire a satisfacerii 
cerinţelor utilizatorilor (pt. produse existente): 

• Stabilirea nivelului de satisfacere a cerinţelor 
utilizatorilor în viitor; 

• Calculul coeficientului de îmbunătăţire a 
satisfacerii cerinţelor utilizatorilor. 

A3. Stabilirea coeficientului de vânzare a produsului 

A4. Stabilirea punctajului - scorului, satisfacerii 
cerinţelor utilizatorului:  

• Calculul punctajului absolut; 
• Calculul punctajului relativ.

E6. Stabilirea funcţiilor produsului A1. Stabilirea funcţiilor de performanţă 
A2. Stabilirea funcţiilor complementare 

E7. Stabilirea cerinţelor de 
proiectare ale produsului 

A1. Elaborarea cerinţelor de proiectare ale produsului 
A2. Selectarea cerinţelor de proiectare ale produsului 
A3. Selectarea cerinţelor de proiectare ale produsului 

E8. Stabilirea corelaţiilor cerinţelor 
de proiectare ale produsului 

A1. Stabilirea tipului cerinţelor de proiectare - direcţiei 
de îmbunătăţire 
A2. Stabilirea corelaţiilor cerinţelor de proiectare. 

E9. Stabilirea relaţiilor dintre 
cerinţele utilizatorilor şi cerinţele 
de proiectare ale produsului 

A1. Stabilirea nivelului relaţiilor dintre cerinţele 
utilizatorilor şi cerinţele de proiectare 
A2. Stabilirea relaţiilor dintre cerinţele utilizatorilor şi 
cerinţele de proiectare 

E10. Stabilirea valorilor ţintă ale 
cerinţelor de proiectare ale 
produsului 

A1. Determinarea importanţei cerinţelor de proiectare: 
• Calculul importanţei absolute 
• Calculul importanţei relative – procentuale 

A2. Planificarea valorilor ţintă ale cerinţelor de proiectare 
• Analiza produselor concurente şi identificarea 

valorilor cerinţelor de proiectare ale acestora 
• Planificarea valorilor ţintă ale cerinţelor de 

proiectare ale produsului.
A3. Evaluarea dificultăţii tehnice de realizare a valorilor 
ţintă planificate ale cerinţelor de proiectare 
A4. Evaluarea costului de realizare a valorilor ţintă 
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planificate ale cerinţelor de proiectare 
A5. Stabilirea valorilor ţintă ale cerinţelor de proiectare 
A6. Precizarea unităţilor de măsură ale cerinţelor de 
proiectare 

E11. Definitivarea CASEI 
CALITĂŢII pentru planificarea 
produsului 

 

 
Prin corelaţia etapelor şi activităţilor din faza 1 (Tabelul 5.5), respectiv faza 2 

(Tabelul 5.6) s-au structurat etapele pentru transpunerea CNs în FRs (Tabelul 5.7), 
folosind QFD.  

 
Tab. 5.7. Etapele pentru transpunerea CNs în FRs, folosind QFD 

Nr. 
Crt. 

Etapă Explicaţie 

1 Identificarea cerinţelor 
utilizatorilor 

Determinarea cerinţelor şi a ponderii acestora în 
funcţie de importanţa pe care o prezintă pentru 
beneficiari (utilizatori) 

2 Identificarea cerinţelor tehnice  Cerinţele tehnice sunt caracteristici ce descriu 
cerinţele utilizatorilor în limbaj tehnic. Trebuie să fie 
măsurabile, întrucât rezultatul este controlat şi 
comparat cu obiectivele ţintă. 

3 Se face legătura dintre cerinţele 
utilizatorului şi cerinţele tehnice 

Cerinţele utilizatorului se scriu în coloana stângă, iar 
cele tehnice în vârf 

4 Se precizează sensul de 
variaţie, preferabil pentru 
aceste valori 

Creştere, scădere sau indiferență 
5 Evaluarea interacţiunilor, a 

corelaţiilor dintre caracteristicile 
de calitate 

Rezultatele trecându-se în matricea corelaţiilor ce 
formează acoperişul casei calităţii (pozitivă sau 
negativă) 

6 Analiza comparată a produsului 
planificat cu produsele 
concurenţilor  

Se evaluează importanţa fiecărei cerinţe a clientului 
şi se cercetează produsele şi serviciile concurenţei 
care îndeplinesc aceste cerinţe 

7 Evaluarea cerinţelor tehnice ale 
produselor şi serviciilor 
concurente şi stabilirea ţintelor  

Această etapă are loc pe baza informaţiilor adunate 
sau a produselor testate. Aceste evaluări se compară 
cu evaluarea competitivă a cerinţelor clientului 
pentru a determina discrepanţele dintre cerinţele 
clientului şi cerinţele tehnice. 

8 Stabilirea caracteristicilor de 
calitate ale noului produs 

 

5.2.3.3 Studiu de caz: transpunerea cerinţelor utilizatorilor în cerinţe 
funcţionale, pentru produsul generic ATV 

Pentru a fi utile procesului de concepţie a produsului, cerinţele utilizatorilor 
vor fi transpuse în cerinţe funcţionale cu ajutorul metodei QFD, folosind softul QFD 
Designer. QFD Designer este un program informatic prin care se realizează o 
concepţie centrată pe utilizator, având loc selectarea conceptelor, dezvoltarea unui 
plan strategic, optimizarea alocării resurselor. Conţine o serie de şabloane care pot 
fi folosite în funcţie de analiza urmărită şi conţine o serie de elemente care ajută la o 
vedere compactă a casei calităţii, facilitând în acelaşi timp şi construcţia acesteia: 
schiţe pentru vizualizarea conceptelor, vederea proiectului, desfăşurarea funcţiei 
calitate prin progresul fazelor (proces prin care coloanele unei matrici, CUM-urile 
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devin rândurile următoarei matrici, CE-uri), analiză comparativă pentru găsirea 
oportunităţilor de îmbunătăţire, crearea unei baze de cunoştinţe prin înregistrarea 
acestora, simplificarea colaborării echipei, toate diagramele fiind păstrate în mod 
unitar etc. Prin opţiunile sale, QFD Designer oferă asistenţă pe toată durata ciclului 
de viaţă al produsului, de la enunţarea cerinţei (Customers Segments, Voice of 
Customers), până la analiza modurilor de defectare (Failure Analysis). 

În urma culegerii informaţiilor furnizate de utilizatori cu ajutorul chestionarului 
(interfaţa HTML), a stocării acestora într-o bază de date (Access) şi a formalizării cu 
ajutorul unui program de prelucrare statistică (SPSS), s-au identificat cerinţele 
utilizatorilor vis-à-vis de produsul care urmează a se dezvolta. 

Prin studiul de piaţă s-au identificat cerinţele utilizatorilor (CNs) pentru noul 
produs, cabina de protecţie a ATV-ului, care trebuie transpuse în cerinţe funcţionale 
(FRs), în vederea concepţiei produsului. Sinteza cerinţelor utilizatorilor este 
prezentată în tabelul 5.8. 

 
Tab. 5.8. Cerinţele utilizatorilor pentru cabina de protecţie ATV 

Cerinţele utilizatorilor Explicaţie Valoare 
Să ofere protecţie Pe teren accidentat – drumuri de ţară cu praf şi noroi  78% 

În condiţii meteo nefavorabile – ger, ploaie, vânt 94% 
Montare cabină de 
protecţie 

Să ofere protecţie indiferent de condiţiile de utilizare 80% 

Cabina de protecţie, ca 
accesoriu 

Permanent 54% 
Temporar 46% 

Realizarea cabinei Prelată transparentă 52% 
Material plastic şi sistem de închidere clasic, cu uşă 48% 

Preţ redus Mai puţin de 500E 56% 
Între 500-1000E 42% 

 
Prima etapă în transpunerea CNs în FRs (conform tabelului 5.7) este 

identificarea cerinţelor utilizatorilor (Tabelul 5.8).  
QFD Designer, pentru IDENTIFICAREA CERINŢELOR, are două opţiuni:  
1. SEGMENTE CLIENŢI (Customer Segments) (fig. 5.27). 

 
Fig. 5.27. Segmente clienţi  
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Pentru definirea segmentelor de clienţi (utilizatori) trebuie desfăşurate mai 

multe activităţi: 
• Identificarea segmentelor de clienţi (Identifying Customes Segments) 

(fig. 5.28). Pentru identificarea segmentelor de clienţi/utilizatori este 
necesar a se răspunde întrebărilor din fig. 5.28; 

 

 
 

Fig. 5.28. Identificarea segmentelor de clienţi/utilizatori 
 
• Explorare segmente clienţi (Exploring Customers Segments). Pe baza 

caracteristicilor socio-demografice (din studiu de piaţă) şi a factorilor de 
influenţă a pieţei, s-au identificat 4 segmente de potenţiali clienţi pentru 
produsul ATV (fig. 5.29); 

 
Fig. 5.29. Explorare segmente clienţi/utilizatori 
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• Prioritizare segmente clienţi (Prioritize Customer Segments). Pe baza 
cerinţelor utilizatorului (tabelul 5.8) şi a importanţei acordate de aceştia, 
fiecărei cerinţe în parte, a reieşit că segmentul A este cel mai important 
(fig. 5.30). 

 
Fig. 5.30. Prioritizare segmente clienţi/utilizatori 

 
2. VOCEA CLIENTULUI (VoC) (fig. 5.31).  
Acest meniu are mai multe opţiuni, care ajută la definitivarea cerinţelor 

utilizatorului: 
 

 
 

Fig. 5.31. Vocea clientului/utilizatorului 
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• Tabelul vocea clienților (Customer Voice Table CVT) (fig. 5.32). Se au 

în vedere: analiza funcţională pentru definirea funcţiilor produsului; 
caracteristicile de calitate CC ale unui produs (trăsătura distinctivă, 
intrinsecă a acestuia referitoare la o cerinţă). Caracteristicile de calitate 
(CC) ale produselor se pot grupa astfel: 
• Caracteristici tehnice CCT, reprezintă atributele indispensabile ale 

calităţii produselor, care vizează concepţia constructiv-funcţională, 
parametrii de funcţionare, proprietăţile fizico-chimice sau biologice 
etc.; 

• Caracteristici economice (CCE), reflectă, din punct de vedere 
economic, nivelul tehnic al produsului şi costurile de funcţionare, 
inclusiv cheltuielile de mentenanţă; 

• Caracteristici sociale (CCS), vizează efectele pe care le au 
sistemele tehnologice de realizare a produselor, precum şi utilizarea 
acestora asupra mediului natural, asupra siguranţei şi sănătăţii 
oamenilor; 

• Caracteristici de disponibilitate (CCD), reflectă aptitudinea, 
capacitatea produselor de a-şi realiza funcţiile utile de-a lungul 
duratei de viaţă a acestora, aptitudine definită prin două concepte: 
fiabilitate (exprimă siguranţa sa în funcţionare şi este o probabilitate, 
de bună funcţionare, cu o valoare cuprinsă între 0 și 1) şi 
mentenabilitate; 

• Caracteristici psihosenzoriale (CCP), se referă la efectele de 
ordin estetic, organoleptic etc. pe care produsele le au asupra 
utilizatorilor (consumatorilor) prin formă, culoare, gust, văz, auz, 
miros, sau caracteristici determinate prin senzaţii (de frig, de cald, 
de moale, de tare); 

• Caracteristici ergonomice (CCEr), exprimă, de exemplu, gradul de 
confort, caracteristici fiziologice sau referitoare la securitatea 
individului. 

• Caracteristici comportamentale (CCC), se referă, de exemplu, la 
curtoazie, onestitate, sinceritate etc. Au o relevanță semnificativă în 
estimarea calității serviciilor. 

 

 
 

Fig. 5.32. Tabelul vocea clienţilor/utilizatorilor 
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În studiul de caz din această lucrare se au în vedere caracteristicile de 
calitate sociale, ergonomice, economice şi disponibilitatea, pentru că produsul supus 
analizei are în vedere sănătatea, securitatea şi confortul individului. 

• Tabelul valorilor maxime (Maximum Value Table) (fig. 5.33). Se 
manifestă preocupările tehnice şi de concepţie. În acest sens este nevoie 
a se defini funcţiile produsului ce urmează a se dezvolta. Funcţiile 
produsului sunt definite în corelaţie cu principiile şi normele Analizei 
funcţionale (AF). Produsul este descompus într-un ansamblu de utilităţi, 
astfel încât să se poată stabili cerinţele beneficiarului. Funcţia produsului 
rezultă în urma descompunerii valorii de întrebuinţare a produsului în 
componente elementare distincte. 

Pentru produsul analizat, cabina de protecţie ATV, funcţiile sunt definite în 
conformitate cu STAS 11272/1-79, astfel: 

Funcţia principală (FP): Să asigure protecţie  
Funcţii secundare (FS): 

FS1: Securitate în utilizare; 
FS2: Manevrabilitate (montare ușoară); 
FS3: Fiabilitate (siguranţă în utilizare); 
FS4: Disponibilitate (prelată, plastic); 
FS5: Reciclare uşoară. 

 

 
 
Fig. 5.33. Tabelul valorilor maxime (apariţia preocupărilor tehnice şi de concepţie) 
 
Meritul deosebit al VoC (VoU) este că oferă câte un atribut pentru fiecare 

cerinţă (fig. 5.34). 
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Fig. 5.34. De la cerinţă, la atribut 

 
Transpunerea CNs în FRs se face pe baza cerinţelor utilizatorilor sintetizate în 

tabelul 5.8 şi a activităţilor desfăşurate în VoC (VoU) (fig. 5.27 - 5.34). Se 
întocmeşte apoi HoQ1, în vederea transpunerii CNs în caracteristici de calitate (CC). 
În prima fază s-a definit TABELUL de PLANIFICARE a CALITĂŢII, în cadrul căruia, pe 
baza cerinţelor utilizatorilor (Tab. 5.8) şi a frecvenţelor (procentelor) (figurile din 
capitolul 5.2.2), s-a stabilit relevanţa CNs (fig. 5.35). 

 

 
 

Fig. 5.35. Tabelul de planificare al calității 
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Conform tabelului de planificare al calităţii (fig. 5.35) relevanţa cerinţelor 
utilizatorilor (Ici - s-a utilizat o scară cu 5 niveluri) este:  

• să ofere protecţie în condiţii dificile, Ic1=9; 
• să fie permanentă, Ic2 = 7; 
• să fie temporară, Ic3 =5; 
• să fie din plastic, cu sistem de închidere clasic cu uşă, Ic4 =5; 
• să fie din prelată transparentă, cu fermoare, Ic5 = 5; 
• să aibă un preţ accesibil, Ic6 =7. 

După ce s-au stabilit CNs (CE-urile) şi Ici, acestea sunt introduse în HoQ1, 
pentru ca apoi să fie definite CUM-urile – caracteristicile de calitate: 

• etanşare (apă, praf); 
• viteză de montare; 
• rezistenţă; 
• masă; 
• design (formă, material); 
• dimensiuni; 
• preţ. 

 

 
 

Fig. 5.36. HoQ1 - Transpunerea CNs în CC, de la CE la CUM 
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Matricea de relaţii evidenţiază clar şi rapid următoarele aspecte: 
• absenţa simbolurilor sau o majoritate de relaţii slabe indică 

neconsiderarea unei cerinţe; 
• majoritatea relaţiilor puternice indică faptul că toate 

cerinţele/caracteristicile produsului s-au considerat indispensabile. 
Pe baza importanţei absolute a CUM-urilor, din HoQ1 se definesc valorile Ici 

pentru HoQ2, în vederea transpunerii caracteristicilor de calitate (CC) în specificaţii 
tehnice (ST) sau cerinţe funcţionale (FRs). În acest sens, în HoQ2, CUM-urile din 
HoQ1 devin CE-uri în HoQ2 (fig. 5.37). 

Conform importanţei absolute (şi a celei relative) a CUM-urilor din HoQ1, 
relevanţa caracteristicilor de calitate este următoarea:  

• etanşare (apă, praf), Ia1= 189; 
• viteză montare, Ia2=85; 
• rezistenţă, Ia3=122; 
• masă, Ia4=74; 
• design (formă, material), Ia5=117; 
• dimensiuni, Ia6=84; 
• preţ, Ia7=72. 

Conform acestor relevanţe, echipa de concepţie multidisciplinară trebuie să 
acorde o atenţie deosebită următoarelor CUM-uri: etanşare (apă, praf), rezistenţă, 
design etc. 

Pe baza importanţei absolute a CUM-urilor (CC) din HoQ1 (fig. 5.36) se 
stabilesc Ici pentru HoQ2. Importanţa CE-urilor în HoQ2 (fig. 5.37) va fi 
următoarea: 

• etanşare (apă, praf), Ic1=9; 
• viteză montare, Ic2=5; 
• rezistenţă, Ic3=7; 
• masă, Ic4=3; 
• design (formă, material), Ic5=7; 
• dimensiuni, Ic6=5; 
• preţ, Ic7=3. 

Din HoQ2 (fig. 5.37) se poate identifica importanţa absolută (şi relativă) a 
fiecărui FRs, astfel: 

• specificaţii materiale, Ia1=183; 
• secţiune proiectată, Ia2=63; 
• sudare structură metalică, Ia3=138; 
• rotunjire muchii, Ia4=153; 
• rigiditate, Ia5=90; 
• nervurare internă cabină, Ia6=21. 

Importanţa absolută şi relativă a CUM-urilor sunt indicatori extrem de 
valoroşi, care ajută echipa de concepție multidisciplinară să-şi prioritizeze atenţia pe 
cele mai importante CUM-uri. Astfel, se poate spune că cele mai importante FRs, în 
vederea proiectării cabinei de protecţie ATV sunt: 

• specificaţii materiale, Ia1=183; 
• sudare structură metalică, Ia3=138; 
• rotunjire muchii, Ia4=153. 

Pe baza acestor rezultate, echipa de concepţie multidisciplinară trebuie să 
acorde prioritate indicatorilor de aerodinamicitate şi celor de rezistenţă a 
materialelor din care se va realiza cabina de protecţie. 
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Fig. 5.37. HoQ2 – Transpunerea CC în FRs 
 
În urma transpunerii cerinţelor utilizatorilor (CNs) în cerinţe funcţionale (FRs) 

se asigură bazele pentru concepţia produsului şi se poate realiza o reprezentare 
intermediară a prototipului produsului.  

5.2.4. Reprezentări intermediare 

Pe baza cerinţelor utilizatorilor, echipa de concepţie multidisciplinară trebuie 
să dezvolte reprezentări intermediare (RI) ale prototipului produsului. Actorii echipei 
multidisciplinare creează scenarii grafice pentru transpunerea cerinţelor utilizatorului 
în specificaţii de concepţie, prin intermediul ”limbajului” grafic, pentru realizarea 
prototipului virtual al produsului. Conform normelor de derulare a workshop-urilor 
de concepţie participativă, fiecare dintre participanţi trebuie să contribuie la 
dezvoltarea noului produs. Astfel, sunt dezvoltate reprezentări intermediare RI ale: 

• utilizatorului (RIU); 
• designer-ului (RID); 
• proiectantului (RIP). 
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5.2.4.1 Reprezentări intermediare ale utilizatorului 

Utilizatorul expune grafic cerinţele lui prin intermediul unor schiţe simple, fără 
a ţine cont de norme tehnice. Scopul RIU este acela de a exprima grafic cerinţele 
sale vis-à-vis de produsul ce urmează a se dezvolta. În figurile următoare sunt 
reprezentările intermediare realizate de utilizator (fig. 5.38). 

 

 
 

Fig. 5.38. Reprezentări intermediare ale utilizatorului 
 
Utilizatorul a exprimat grafic cerinţele (fig. 5.38) lui vis-à-vis de produsul pe 

care şi-l doreşte. RIU3 a fost asociată ATV-ului (Yamaha Grizzly 700) pe care 
urmează a se monta (fig. 5.39). 

RIU este o schiţă simplă (chiar grosolană), fără valoare tehnică, având ca 
scop exprimarea cât mai explicită a cerinţelor utilizatorului, astfel încât să se 
dezvolte un produs acceptat de acesta. 
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Fig. 5.39. Montarea RIU pe ATV 

5.2.4.2 Reprezentări intermediare ale designerului 

Realizarea RID a fost necesară pentru a transpune CNs în FRs şi pentru a oferi 
un prototip de produs funcţional, estetic ca dimensiuni, formă etc. Pentru realizarea 
RID, specialistul în design foloseşte un program de editare grafică – PhotoShop. Cu 
ajutorul acestui program s-a trasat structura metalică a cabinei de protecţie (fig. 
5.40), peste care se poate fixa, la nevoie, o husă din material impermeabil combinat 
cu material transparent, care este cusut şi se mulează perfect, prins ca şi prelatele 
de TIR, de o ureche din metal peste care se pune accesoriul de prindere (gaică, 
şnur) de la prelată. De prelată este ataşată o cureluşă care se trece prin urechea din 
metal şi se blochează. Accesul poate fi făcut atât pe ambele părţi (lateralele rămân 
deschise) sau pe o singură parte, cealaltă rămânând fixă, iar prelata fixându-se 
după urcare. 

RID răspunde cerinţei conform căreia cabina de protecţie să fie un accesoriu 
temporar. 

5.2.4.3 Reprezentări intermediare ale proiectantului 

RIP oferă soluţii atât din punct de vedere estetic, cât mai ales funcţional. 
Inginerul proiectant a folosit CATIA pentru realizarea RIP, bazându-se pe 
dimensiunile modelului ATV (Yamaha Grizzly 700) pe care urmează a se testa virtual 
cabina de protecţie (fig. 5.41). În fig. 5.42 este prezentată cabina de protecţie ca 
accesoriu permanent. 
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Fig. 5.40. RID - cabina ATV ca accesoriu temporar 

 

 
 

Fig. 5.41. RIP pentru cabina de protecţie 
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Fig. 5.42. RIP pentru cabina de protecţie, ca accesoriu permanent 

 
În conformitate cu dimensiunile antropometrice ale unui potenţial utilizator al 

cabinei de protecţie (înălţime 1,75m, greutate 75kg), proiectantul a simulat 
folosirea cabinei ATV ca accesoriu permanent (fig. 5.43). 

 
Fig. 5.43. Simularea utilizării RIP 
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Reprezentările intermediare au fost necesare a oferi o soluţie grafică la 

cerinţele utilizatorului, care vor constitui (în perspectivă) suportul pentru discuţiile 
unui workshop de concepţie participativă, în vederea găsirii unei soluţii tehnice 
acceptate de participanţi (utilizatori, specialişti). În cadrul workshop-ului de PD se 
poate face un studiu critic asupra prototipului, în vederea identificării: 

• Avantajelor: 
- testarea prototipului virtual de către utilizatori; 
- analizarea de către echipa de concepţie a defectelor constatate de 

utilizatori; 
- evidenţierea funcţiilor neglijate în procesul de concepţie, prin analiza 

comportamentului produsului în mediul de utilizare virtual; 
- încurajarea beneficiarului să accepte un produs prin integrarea sa în 

procesul de concepţie (a fost dezvoltat pe baza cerinţelor 
beneficiarului. 

• Dezavantajelor: 
- consumul de resurse financiare, dar şi de timp; realizarea 

prototipurilor (chiar şi virtuale) presupune alocarea unui buget 
suplimentar de timp; 

- deconspirarea conceptului de produs. 
Pe baza concluziilor din cadrul workshop-ului se poate alege unul dintre 

prototipurile propuse analizei sau se poate dezvolta un altul, în corelaţie cu cerinţele 
utilizatorului (CNs) şi cerinţele funcţionale (FRs). Folosirea RI pentru realizarea 
prototipului virtual are avantajul că validează ideea, din punct de vedere al studiului 
conceptual. 

5.3. Modelul matematic pentru identificarea cerinţelor 
utilizatorilor  

Pe măsură ce societatea evoluează, cerinţele utilizatorilor se diversifică, adică 
evoluează direct proporţional cu factorii care generează nevoia. Tensiunea dintre 
starea dorită şi starea existentă persistă. În acest fel, se creează condiţiile pentru a 
depista noi modalităţi de satisfacere a cerinţelor. 

Pentru a ajuta utilizatorul în luarea deciziei de alegere a unei variante de 
produs, în corelaţie cu cerinţele sale, este necesară oferirea unei soluţii concrete de 
selecţie. În acest sens, este necesar a se găsi un model matematic (adaptat după 
Metoda Electre) care să folosească informaţiile furnizate de utilizator pentru luarea 
deciziei de alegere a unui produs sau altul. În urma culegerii şi prelucrării datelor 
de la utilizatori, s-au obţinut informaţii care au fost transpuse în cerinţe 
specifice care sunt redate în tabelul 5.9. 

 
Tab. 5.9. Sinteza cerinţelor utilizatorilor pentru cabina de protecţie ATV 

Nr. crt. Cerinţele utilizatorilor (CNs) Simbol Valoare (%) 
1 Să ofere protecţie, în condiţii dificile R1 94% 
2 Să fie accesoriu permanent R2 54% 
3 Să fie din plastic, cu sistem de închidere clasic, cu uşă  R3 46% 
4 Să fie accesoriu temporar R4 48% 
5 Să fie din prelată cu sistem de închidere, cu fermoare R5 52% 
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Se presupune că o companie realizează 5 prototipuri de cabine pentru ATV, 

care sunt oferite utilizatorilor. Dintre aceste 5 prototipuri, potenţialii utilizatori 
trebuie să ia decizia alegerii unei variante sau alteia, în funcţie de cerinţele 
considerate a fi cele mai importante din punctul de vedere al fiecăruia.  

Modelul matematic folosit presupune analiza pe perechi a variantelor:  
Vi (i=1,5) după mai multe cerinţe (criterii) Cj (j=1,5), ceea ce presupune 

determinarea unor coeficienţi de concordanţă γ şi discordanţă δ. 
Coeficientul de concordanţă γ se determină astfel:  

γ = 

∑

∑

=

=
n

j
j

n

j

C
j

k

k

1

1
; Vk preferat Vl      (5.5) 

Coeficientul de discordanţă δ se determină cu formula  
 

δ= 
⎩
⎨
⎧

− rjlj aamax
0

 Vr preferat Vl; Vl preferat Vr    (5.6) 

unde: alj, arj – notele atribuite variantelor Vl şi Vr pentru criteriul j. 
Atât indicatorul de concordanţă, cât şi cel de discordanţă iau valori cuprinse în 

intervalul [0,1]. Pentru alegerea variantei optime (minim sau maxim) se aplică 
formula: 

ijij

ijij

xx
xx

minmax
min

 aij
−

−
=  pentru varianta optimă maximă sau 

          (5.7) 

ijij

ijij

xx
xx

minmax
max

 aij
−
−

= pentru varianta optimă minimă 

 
Pentru a lua decizia în alegerea unei variante de produs trebuie parcurse 

următoarele etape: 
1. Stabilirea coeficientului de importanţă (Kj) pentru fiecare cerinţă; după 

stabilirea coeficientului de importanţă trebuie atribuite calificative dacă 
există o apreciere calitativă; 

2. Determinarea coeficientului γ şi matricei de concordanţă Γ; 
3. Determinarea coeficientului δ şi a matricei de discordanţă Δ; 
In tabelul 5.10 este prezentată corelaţia dintre cerinţele utilizatorilor şi 

prototipurile oferite de companie. 
 

Tab. 5.10. Corelaţia dintre prototipuri (Vi) şi cerinţe (Cj) 
Cj 

Vi C1 C2 C3 C4 C5 

V1 150 9 FB=1 Nu=0 FS=0 
V2 186 15 S=0,33 Nu=0 S=0,33 
V3 300 20 S=0,33 Nu=0 S=0,33  
V4 225 20 S=0,33 DA=1 B=0,66 
V5 200 29 B=0,66 DA=1 S=0,33 
Kj 3 2 1 2 1 
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Notă: FB=FOARTE BINE=1; B=BINE=0,66; S=SLAB=0,33; FS=FOARTE SLAB=0.  
Pe baza aplicării formulei (5.7) şi a datelor din tabelul 5.10, s-au obţinut 

următoarele valori: 
 

a11= 1
150300
150300 =

−
− ;  

a21= 76,0
150300
186300 =

−
− ;  

a31= 0
150300
300300 =

−
−

;  

a41= 5,0
150300
225300 =

−
− ; 

a51= 66,0
150

200300 =− ; 

 

a12= 0
929

99 =
−
− ;  

a22= 3,0
929
915 =

−
− ;  

a32= 55,0
929
920 =

−
− ;  

a42= 55,0
929
920 =

−
− ;  

a52= 1
929
929 =

−
− ... 

 
aij=... 
 
În urma iteraţiilor de calcul şi a atribuirii de calificative, componenţa tabelului 

5.10 devine (tab. 5.11): 
 

Tab. 5.11. Noua corelaţie dintre prototipurile (Vi) şi cerinţele (Cj) 
Cj 

Vi C1 C2 C3 C4 C5 

V1 1 0 1 0 0 
V2 0.76 0.3 0,33 0 0,33 
V3 0 0.55 0,33 0 0,33 
V4 0.5 0.55 0,33 1 0,66 
V5 0.66 1 0,66 1 0,33 
Kj 3 2 1 2 1 

 
Pe baza formulelor (1) şi (2) se determină coeficientul  de concordanţă γ, 

respectiv de discordanţă δ, în funcţie de aceşti doi coeficienţi se stabilesc matricile 
de concordanţă, respectiv  discordanţă.  

Matricea de concordanţă C este: 
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γ 11 γ 12 γ 13 γ 14 γ 15 
γ 21 γ 22 γ 23 γ 24 γ 25 
γ 31 γ 32 γ 33  γ 34 γ 35 
γ 41 γ 42 γ 43 γ 44 γ 45 
γ 51 γ 52 γ 53 γ 54 γ 55 

 
 

- 0,44 0,44 0,44 0,44 
0,33 - 0,55 0,44 0,44 
0,33 0,44 - 0,33 0,11 
0,55 0,66 1 - 0,33 
0,55 0,66 1 0,88 - 

 
Matricea de discordanţă D este: 

  
δ 11 δ 12 δ 13 δ 14 δ 15 
δ 21 δ 22 δ 23 δ 24 δ 25 
δ 31 δ 32 δ 33 δ 34 δ 35 
δ 41 δ 42 δ 43 δ 44 δ 45 
δ 51 δ 52 δ 53 δ 54 δ 55 

 
 

- 0,33 0,55 1 1 
0,67 - 0,25 1 1 

1 0,76 -  1 1 
0,66 0,26 0 - 0,45 
0,34 0,1 0 0,33 - 

 
 

In mulţimea variantelor se introduce o relaţie de surclasare. Se consideră că 
varianta Vr surclasează Vl dacă: 

γ (Vr; Vl) ≥ p  
(5.8) 

δ (Vr; Vl) ≤ q 
unde: p şi q sunt valori limită impuse de decident. 

Din matricile de concordanţă şi discordanţă, şi pe baza relaţiei (4) s-a considerat: 
1) p=1; q=0; p+q=1 
γij  ≥ p şi δij ≤ q ⇒Vi preferat Vj 

γ43=1≥ p şi δ43=0≤ q ⇒V4 preferat V3 
γ53=1≥ p şi δ53=0≤ q ⇒V5 preferat V3 

2) p=0.88; q=0.12; p+q=1 
γ54=0.88≥ p şi δ54=0.33≥ q, în acest caz nu este îndeplinită condiţia (5.8) 
3) p=0.66; q=0.34; p+q=1 
γ54=0.88≥ p şi δ54=0.33≤ q ⇒V5 preferat V4 

C= 

C= 

D =

D =
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γ42=0.66≥ p şi δ54=0.26≤ q ⇒V4 preferat V2 

γ52=0.66≥ p şi δ52=0.10≤ q ⇒V5 preferat V2 
In concluzie, varianta V5 surclasează toate celelalte variante. Prototipul din 

varianta V5 are un preţ mediu, cu punctaj maxim în ceea ce priveşte satisfacerea 
cerinţei să fie accesoriu permanent şi unul mediu referitor la cerinţa să fie din 
material plastic, cu sistem de închidere clasic, cu uşă.  

Conform rezultatului obţinut în urma folosirii modelului matematic pentru 
identificarea cerinţelor utilizatorilor care stau la baza deciziei de alegere a unui 
model de produs, a reieşit că aceştia au ales ca prototip pentru cabina de protecţie 
ATV: accesoriu permanent, din material plastic, sistem de închidere cu uşă. 

Pentru a vedea dacă prototipul ales de utilizatori este fezabil, conform 
rezultatelor studiului de piaţă:  

• prototipul ACCESORIU PERMANENT prezintă interes pentru 54% din 
subiecţii investigaţi, iar prototipul ACCESORIU TEMPORAR prezintă 
interes pentru 46%; 

• preţul mediu pe care subiecţii investigaţi sunt dispuşi să-l ofere pentru 
achiziţionarea produsului (aproximativ 500E). 

Pe baza datelor anterioare şi a folosirii QFD Designer a reieşit că PROTOTIPUL 
ACCESORIU PERMANENT este mai fezabil decât cel TEMPORAR (fig. 5.44) 

 

 
 

Fig. 5.44. Fezabilitatea prototipului 
 
Modelul prezentat ajută utilizatorii în a alege dintre multitudinea de 

sortimente de produse prezente pe piaţă, dar şi producătorii, în a oferi acele 
produse care să corespundă cerinţelor şi aşteptărilor acestora, exprimate în 
cercetările realizate anterior dezvoltării produsului, şi care vor aduce profit în viitor. 
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5.4. Concluzii 

Scopul platformei de gestiune a cerinţelor utilizatorului este de a transpune 
cerinţelele sale (CNs) în cerinţe funcţionale (FRs). Platforma informatică facilitează 
implicarea utilizatorului în procesul de concepţie, datorită metodelor şi mijloacelor 
folosite în cadrul acesteia:  

• chestionarul pentru culegerea informaţiilor în mediu virtual, prin care se 
reduce consumul resursei universale timp, precum şi costul cu resursele 
umane implicate în realizarea cercetării; 

• baza de date (Access) pentru stocarea datelor colectate; 
• programul de prelucrare statistică (SPSS) pentru formalizarea 

informaţiilor; 
• programul QFD Designer pentru transpunerea cerinţelor utilizatorilor în 

specificaţii de concepţie; 
• reprezentările intermediare ale prototipului dezvoltat pe baza cerinţelor 

utilizatorului (PhotoShop, CATIA), pentru transpunerea grafică a CNs în 
FRs. 

Prin realizarea acestei platforme se asigură colaborarea între membrii echipei 
multidisciplinare de concepţie, se reduce durata de punere în operă şi costurile de 
dezvoltare. Platforma informatică dezvoltată a dat o altă dimensiune concepţiei 
preliminare a produsului, mijloacele informatice devenind esenţa procesului (fig. 
5.45). Platforma de gestiune a informaţiilor furnizate de utilizatori se bazează pe 
înlănţuirea unor mijloace informatice accesibile oricărei organizaţii.  
 

 
Fig. 5.45. Mijloacele informatice ale concepţiei preliminare 

 
 

Echipă de concepţie 
multidisciplinară 

Utilizator Platformă informatică 

RIU RID+RIP RI=RIU+RID+RIP
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6. CONCLUZII GENERALE, CONTRIBUŢII ŞI 
PERSPECTIVE 

6.1. Concluzii generale 

În condiţiile economice actuale, toate companiile au ca obiectiv realizarea de 
produse care să se vândă profitabil. Pentru a se asigura că produsele se vor vinde, 
trebuie ca acestea să fie realizate în conformitate cu cerinţele beneficiarilor. 

Cercetările din prezenta teză de doctorat se bazează pe modele de concepţie 
a produsului centrate pe utilizator, care consideră concepţia ca fiind o componentă 
comună oricărui demers de realizare de noi produse sau îmbunătăţire a unora 
existente. Concepţia, ca şi activitate centrală a oricărui demers urmat, nu poate fi 
tratată separat, ci într-o strânsă legătură cu toate etapele ciclului de viaţă al 
produsului.  

Noile tendinţe ale pieţei şi fabricaţiei obligă producătorii să aplice concepţia 
centrată pe utilizator. Acest concept generează schimbări în mentalitatea de lucru a 
proiectanţilor, precum şi în relaţia lor cu diferiţi beneficiari. Pentru a susţine 
concepţia centrată pe utilizator a fost nevoie să se parcurgă următorii paşi: 

• Extinderea cercetării în cele mai importante şi noi activităţi care sunt 
implicate în concepţia centrată pe utilizator; 

• Studierea şi investigarea metodelor de realizare a produselor sau ale 
sistemelor de producţie utilizate în prezent. 

O strategie de succes constă în apropierea procesului de concepţie (modele, 
metode şi mijloace) cu marketingul (comportamentul consumatorului, cercetarea de 
marketing), ce are ca obiectiv general optimizarea procesului de producţie cu 
crearea legăturilor direct proporţionale cu subsistemul uman. 

Concepţia produsului centrată pe utilizator este un instrument strategic, fiind 
o împletire între procesul de fabricaţie, tehnicile de marketing şi activităţile de 
concepţie a produsului.  

Nevoile umane sunt numeroase, ele trebuie identificate şi formalizate în aşa 
fel încât să poată fi încorporate în specificaţiile tehnice ale produsului nou dezvoltat. 
Implicarea utilizatorilor în procesul de concepţie al produselor nu se limitează doar 
la aportul adus în ANALIZA NECESITĂŢII (studiul conceptual),  ci în toate celelalte 
faze ale concepţiei (concepţia constructivă şi concepţia detaliată), în toate etapele 
ciclului de viaţă al produsului, inclusiv în cea de reciclare. Echipa de concepţie 
multidisciplinară trebuie să dezvolte un produs care să respecte cerinţele 
utilizatorilor pe toată durata ciclului său de viaţă. 

Punctul de plecare în realizarea acestei teze l-a constituit analiza şi definirea 
tipurilor de nevoi, precum şi abordările privind integrarea utilizatorului în faza de 
concepţie a produselor. 

În urma analizei modelelor consacrate privind clasificarea nevoilor (Maslow, 
Kano, MacInnis şi Jaworski, Jordan) s-au identificat limitele acestora. Nici unul dintre 
modele analizate nu are în vedere nevoile funcţionale, ecologice, ergonomice, 
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estetice, emoţionale sau economice. De aceea, s-a propus un nou model de 
clasificarea a nevoilor vis-à-vis de un produs. 

Abordările analizate privind integrarea utilizatorului în faza de concepţie a 
produselor au fost: concepţia centrată pe utilizator (User Centred Design - UCD), 
concepţia participativă (Participatory Design - PD) şi concepţia bazată pe scenarii 
(Scenario Based Design - SBD). Abordările privind integrarea utilizatorului în faza de 
concepţie a produsului sunt noi şi au cel puţin un obiectiv comun - SATISFACŢIA 
BENEFICIARULUI - fie el client, consumator, utilizator individual sau organizaţional. 

UCD a fost aplicată la început în domeniul IT, pentru crearea de interfeţe 
prietenoase (user friendly). Ulterior, acest concept s-a extins şi în alte domenii:  

• telecomunicaţii – realizarea de telefoane personalizate – ringtone 
personalizat, carcasă interschimbabilă; 

• construcţia de automobile – modele personalizate, din componente 
standardizate;  

• industria mobilei – corpuri standardizate, combinate personalizat. 
Punctul de  plecare în dezvoltarea metodologiei de integrare a cerinţelor 

utilizatorului în faza de concepţie a produselor l-au constituit cele două modele 
fundamentale: modelul sistematic, bazat pe noţiunea de fază, şi modelul axiomatic, 
bazat pe noţiunea de domeniu. Cele două modele au fost analizate din punct de 
vedere al finalităţii fazelor, respectiv al rezultatelor trecerii de la un domeniu la altul. 
Scopul fazelor şi trecerii între domenii este acelaşi, modul în care se realizează 
trecerea, metodele şi mijloacele folosite sunt comune, doar ghidarea procesului de 
concepţie este diferită. 

Metodologia de integrare a cerinţelor utilizatorului în faza de concepţie a 
produselor a fost reprezentată folosind formalismul grafic al metodei SADT 
(Structured Analisys and Design Technique) şi programul iGrafx, care conţine 
modulul IDEF0 (Integration Definition Function), iar în cadrul modelului ciclului de 
viaţă al produsului a fost detaliată activitatea ANALIZA NECESITĂŢII. Detalierea 
etapei s-a făcut corelat cu modelul sistematic, astfel că activitatea ANALIZA 
NECESITĂŢII conţine subactivităţile: sesizarea nevoii, enunţarea nevoii, validarea 
nevoii şi studiu de fezabilitate. Astfel, ANALIZA NECESITĂŢII descompusă în 
subactivităţile enumerate mai sus, presupune: să conţină elemente din concepţia 
axiomatică - folosirea în cadrul demersului sistematic a unei exprimări în termenii 
concepţiei axiomatice – cerinţe utilizator (Customer Needs CNs), cerinţe funcţionale 
(Functional Requirements FRs). 

Au fost analizate principalele metode (date de intrare şi ieşire) şi mijloace (de 
control şi asistare) utilizate pentru definirea subactivităţilor din ANALIZA 
NECESITĂŢII, metode care sunt mai mult sau mai puţin specifice unui demers 
(domeniu) sau altuia. Metodele şi mijloacele reţinute, care să permită integrarea 
între cele două modele sunt: ancheta/chestionarul, SPSS, QFD, analiza funcţională. 

Metodologia propusă se materializează în cadrul unei platforme de gestiune a 
informaţiilor furnizate de utilizator în vederea integrării lor în procesul de concepţie 
a produselor, care are ca scop transpunerea cerinţelor utilizatorului (CNs) în cerinţe 
funcţionale (FRs), fiind constituită din: chestionar (interfaţă HTML), bază de date 
(Access), program de prelucrare statistică (SPSS), program de transpunere a CNs în 
FRs (QFD Designer). 

Folosirea QFD în procesul de concepţie al produselor are numeroase avantaje, 
dar şi un mare dezavantaj: subiectivismul care apare datorită faptului că importanţa 
CE-urilor (Ici) este stabilită de către specialistul în concepţie, ceea ce depinde de 
cunoştinţele şi abilităţile acestuia. Subiectivismul poate fi diminuat prin munca în 
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echipă sau prin dezvoltarea unei platforme automate, care să facă conexiunea între 
softurile utilizate, fără intervenţie umană. 

Platforma de gestiune a cerinţelor utilizatorului în vederea integrării lor în 
procesul de concepţie conţine programe software în cascadă, care permit: 
identificarea, stocarea, prelucrarea, formalizarea şi analizarea nevoilor utilizatorilor, 
precum şi transpunerea acestora în specificaţii de concepţie, astfel încât să poată fi 
conceput un produs în corelaţie cu aşteptările utilizatorilor. 

Prin elaborarea metodologiei, respectiv a platformei informatice, s-a realizat 
trecerea de la domeniul CERINŢE UTILIZATOR (Customer Needs CNs) la domeniul 
CERINŢE FUNCŢIONALE (Functional Requirements FRs). 

În urma studiului de caz efectuat, prin reprezentările intermediare ale 
prototipului cabinei de protecţie a ATV-ului, se poate spune că funcţia principală a 
acestuia a fost completată, astfel (fig. 6.1): 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6.1. Completarea funcţiei principale, pentru produsul generic ATV 
 
Avantajele utilizării metodologiei propuse şi a platformei de gestiune, în cadrul 

oricărei companii, sunt: 
• stimularea muncii în echipă (collaborative work); 
• comunicarea mai bună, atât pe verticală, cât şi pe orizontală; 
• implicarea întregii firme, fiind atraşi şi motivaţi angajaţii din toate 

departamentele; 
• creşterea calităţii produselor/serviciilor; 
• satisfacerea mult mai eficientă a nevoilor utilizatorilor; 
• poziţionarea mai bună pe piaţă a firmei (avantaj competitiv). 

6.2. Contribuţii proprii 

Pornind de la obiectivul propus, de a dezvolta o metodologie de integrare a 
cerinţelor utilizatorului în faza de concepţie a produselor, contribuţiile pe care teza 
de doctorat le aduce se referă la evaluarea stadiului cunoaşterii în domeniul 
concepţiei produselor, prin realizarea unui transfer de cunoştinţe de actualitate din 
diverse domenii (inginerie, marketing), care sunt analizate şi sistematizate pentru a 
propune o metodologie care să constituie o structură aplicabilă în procesul de 
concepţie, de către orice companie. Prin dezvoltarea metodologiei de concepţie şi 
realizarea platformei de gestiune a informaţiilor furnizate de utilizator, au fost puse 
laolaltă metode şi mijloace din diverse domenii de activitate. 

A fost elaborat, de asemenea, un model matematic care ajută utilizatorii în a 
alege dintre multitudinea de sortimente de produse prezente pe piaţă, dar şi 
producătorii, în a oferi acele produse care să corespundă cerinţelor şi aşteptărilor 
acestora, exprimate în cercetările realizate anterior dezvoltării produsului şi care vor 
aduce profit în viitor. 

 
Funcţie veche: 

Asigură deplasarea pe teren 
accidentat 

 
Funcţie nouă: 

Asigură deplasarea pe teren 
accidentat şi în condiţii meteo 

nefavorabile 
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Îndeplinirea obiectivelor acestei teze are dublu rol: 
• oferirea domeniului ştiinţific de noi teorii şi modele care să 

îmbunătăţească teoriile existente referitoare la implicarea utilizatorului 
în faza de concepţie a produselor; 

• furnizarea mediului de afaceri (industrial) a unei metodologii şi platforme 
care integrează utilizatorul în procesul de concepție al produsului. 

Contribuţiile majore ale prezentei teze de doctorat sunt următoarele: 
• sistematizarea globală şi unitară a cunoştinţelor privind integrarea 

utilizatorului în faza de concepție a produselor; 
• analizarea modelelor de clasificare a nevoilor şi propunerea unui nou 

model; 
• elaborarea unei metodologii de integrare a cerințelor utilizatorului în faza 

de concepție a produselor; 
• validarea metodologiei de integrare a cerințelor utilizatorului în faza de 

concepție a produselor în cadrul platformei de gestiune a informațiilor 
furnizate de utilizator; 

• folosirea unui model matematic pentru fundamentarea deciziei de a 
alege varianta optimă a prototipului de produs, din punct de vedere al 
cerințelor utilizatorului. 

Cercetările prezentate au fost valorificate prin activităţi de diseminare şi 
publicare, ca prim autor sau în echipă, a unui număr de 46 lucrări ştiinţifice, în 
volumele unor conferinţe internaţionale şi în reviste, 22 lucrări fiind indexate - 14 în 
ISI Web of Knowledge şi 8 în alte baze de date internaţionale.  

6.3. Perspective 

Pentru viitor, se preconizează dezvoltarea cercetărilor în domeniul concepţiei 
centrate pe utilizator, pe următoarele direcţii: 

1. Validarea în mediu industrial a platformei de gestiune a informaţiilor 
furnizate de utilizator;  

2. Realizarea unei platforme de gestiune a informaţiilor furnizate de utilizator, 
în cascadă, care să integreze automat programele software vizate (baza de 
date – Access, prelucrarea statistică – SPSS, metoda QFD - QFD Designer), 
astfel încât să se reducă şi mai mult implicarea resursei umane şi 
subiectivismul codificării;  

3. Includerea platformei de gestiune a informaţiilor furnizate de utilizator într-o 
platformă de management al ciclului de viaţă al produsului (Product Lifecycle 
Management - PLM); 

4. Finalizarea studiului de caz prin testarea reprezentărilor intermediare a 
prototipului virtual al produsului în cadrul unor workshop-uri de concepţie 
participativă, în vederea definitivării conceptului de produs;  

5. Generalizarea unui suport informatic pentru modelul matematic propus, care 
să ajute la luarea deciziei într-un timp cât mai scurt şi care să fie aplicabil 
într-un număr cât mai mare de domenii de activitate.  
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