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PRODUCT ENGINEERING – A COMPONENT OF COMPANIES DEVELOPMENT 
THROUGH INNOVATION - ABSTRACT: The diversity of industrial products has 
experienced a huge growth, generating a strong market competition. The recent field of product 
engineering try to response to the questions what must be produced and what properties must 
have the products to be impose on the market. Although product engineering is devoted to 
chemical engineering, its issue and ideas are common with others engineering areas: food 
products, clothing and foot wear, electronics and household appliances, and others consumer 
goods such as furniture, decorations, etc. Having the main aim the market promotion of new 
products with superior qualities, and  attractive to consumers, product engineering is an essential 
element of companies development through innovation. 
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REZUMAT: Diversitatea produselor industriale a cunoscut o creştere uriaşă, fapt ce a generat un 
puternic mediu de piaţă concurenţial între producători.  Domeniul recent al ingineriei de produs 
încearcă să răspundă întrebărilor ce urmează a fi produs şi ce proprietăţi ar trebui să aibă 
respectivele produse astfel încât să se impună pe piaţă. Deşi ingineria de produs orientată către 
ingineria chimică, problematica şi ideile abordate sunt comune şi altor ramuri inginereşti: 
produsele alimentare, de îmbrăcăminte şi încălţăminte, electronice şi electrocasnice, sau alte 
bunuri de consum precum mobilier, decoraţiuni interioare etc. Având drept scop primordial 
promovarea pe piaţa concurenţială a unor produse noi, cu calităţi superioare, atractive pentru 
consumatori, ingineria de produs reprezintă o componentă esenţială a dezvoltării companiilor prin 
inovare. 

Cuvinte cheie: inginerie de produs, cerinţe client, piaţă concurenţială 

1. INTRODUCERE 

Diversitatea produselor industriale (în multe cazuri 
având proprietăţi foarte apropriate şi/sau aceleaşi 
utilizări) a cunoscut o creştere uriaşă, fapt ce a 
generat un puternic mediu de piaţă concurenţial între 
producători. S-au pus tot mai strigent întrebări 
privind ce urmează a fi produs şi ce proprietăţi ar 
trebui să aibă respectivele produse astfel încât să se 
impună pe piaţă. Astfel, a apărut domeniul recent al 
ingineriei de produs, a cărui vârstă nu depăşeşte două 
decenii. 

Deşi este orientată către ingineria chimică, problematica 
şi ideile abordate sunt comune şi altor ramuri 
inginereşti: produsele alimentare, de îmbrăcăminte şi 
încălţăminte, electronice şi electrocasnice, sau alte 
bunuri de consum precum mobilier, decoraţiuni 
interioare etc. Referitor la industria chimică, domeniul 

se adresează cu precădere ramurilor de sinteză medie 
şi fină, de exemplu: medicamente, cosmetice, 
detergenţi, lacuri şi vopsele. De regulă produsele 
chimice de uz general, fabricate în cantităţi foarte 
mari (etilenă, amoniac, propenă, etilen-oxid, acid 
azotic, sulfuric, clorhidric etc.) au o tehnologie de 
producţie stabilă, optimizată pe parcursul a zeci de 
ani si nu intră in abordările specifice ingineriei de 
produs. Acelaşi lucru este valabil si pentru alte 
ramuri industriale referitor la produse de mare tonaj, 
cu tehnologii bine definite, precum oţelul, aluminiul, 
cimentul, combustibilii tradiţionali cum sunt benzina, 
motorina etc. 

Produsele chimice de sinteză medie şi fină se 
caracterizează de regulă prin preţuri unitare şi 
respectiv profituri unitare foarte mari. De exemplu, 
există medicamente al căror cost este de mii de dolari 
pentru un miligram. Corespunzător, cheltuielile de 
cercetare pentru crearea unor astfel de produse, 
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precum şi costurile materiilor prime sunt foarte mari, 
iar un eşec pe piaţă al respectivului produs ar putea 
avea grave consecinţe financiare pentru producător. 
În consecinţă, alături de problemele tehnice şi 
inginereşti legate de realizarea unui nou produs, tot 
atât de importante sunt şi problemele de marketing şi 
de analiză a riscului. 

Conform celor anterior expuse ingineria de produs se 
defineşte drept o componentă majoră a dezvoltării 
companiilor prin inovare. 

2. INGINERIA DE PRODUS SI 
INGINERIA DE PROCES 

Produsele industriei chimice pot fi clasificate în cele 
de uz general (comodities in limba engleză) care de 
regulă se obţin în cantităţi apreciabile şi produse noi 
cu proprietǎţi specifice, fabricate în general în mic 
tonaj. Pentru cele din prima categorie (de exemplu 
amoniac, etilenǎ, acid azotic ) este specifică 
proiectarea bazată pe ingineria de proces. În 
majoritatea situaţiilor, în timp ce produsele de uz 
general au profituri unitare reduse şi sunt obţinute în 
echipamente dedicate, produsele noi cu proprietăţi 
specifice se caracterizează printr-o valoare adaugată 
importantă şi sunt obţinute în echipamente generice.  

În cadrul produselor din cea de-a doua clasă, o prima 
subcategorie este cea a  substanţelor chimice prin a 
căror structură moleculară se obţine un atribut 
folositor: un exemplu imediat în acest sens este cel al 
medicamentelor sau cosmeticelor.  O a doua 
subcategorie este cea a produselor importante nu prin 
structura moleculară, ci prin microstructura lor, ca de 
exemplu o anumită vopsea sau o cerneală pentru 
imprimante. Custler şi Moggridge (2000, 2011),  Ng, 
Gani şi Dam-Johansen (2007), precum şi o serie de 
alţi autori consideră în cadrul produselor noi cu 
proprietăţi speciale şi o a treia subcategorie, cea a 
dispozitivelor ce au ca efect modificări de natură 
chimică: de exemplu un oxigenator de sânge folosit 
intr-o intervenţie chirurgicală pe cord deschis. Cele 
trei subcategorii au comun procedura prin care sunt 
proiectate.  

Cadru generic pentru ingineria de produs corespunde 
următorului algoritm:  

(1) identificarea cerinţelor clientului;  
(2) generarea ideilor pentru satisfacerea acestor 

cerinţe;  
(3) selecţia ideilor;  
 

Etapele ingineriei de produs sunt urmate de cele 
specifice ingineriei de proces: 

(1) selecţia tipului de proces: continuu sau în şarje; 
(2) stabilirea intrărilor şi ieşirilor din proces; 
(3) proiectarea reactoarelor şi a recirculărilor; 
(4) proiectarea proceselor de separare şi a 

integrării termice. 

Algoritmul original al lui Custler şi Moggridge 
(2001, 2011) conţine şi o a patra etapă intitulată 
„fabricaţia produsului”. Aceasta conţine o serie de 
activităţi precum obţinerea de informaţii tehnice 
suplimentare şi integrarea acestora, proiectarea 
procesului de fabricaţie şi implicaţiilele economice 
pe care considerăm că sunt integrabile şi abordabile 
în etapele ingineriei de proces. Activitatea, 
preponderent legislativă, de proprietate intelectuală 
de obţinere a patentelor atribuită de Custler şi 
Moggridge tot acestei a patra etape de fabricaţie a 
produsului considerăm că este preferabil a se 
desfăşura la sfârşitul etapelor ingineriei de produs şi 
de proces, incluzând rezultatele complete ale 
fiecăreia din acestea (Woinaroschy şi Raiciu, 2015). 

Schema generală a etapelor ingineriilor de produs şi 
proces este prezentată în figura 1. 

 
 

Fig. 1. Schema generală a etapelor ingineriilor de produs şi 
de proces. 
 
Procedura ingineriei de proces include o analiză a 
realităţilor pieţei. Nu se poate trece la fabricarea unui 
produs fără a se cunoaşte dacă acesta va fi sau nu 
profitabil. Proiectarea noului produs va include o 
analiză a tuturor incertitudinilor, care trebuie să fie 
urmată de investigări experimentale. În această 
metodologie se poate observa diferenţa esenţială 
dintre latura economică a produselor de uz general şi 
cea a produselor cu proprietăţi specifice.  

Fabricaţia produselor de uz general de către un nou 
producător (dacă preţul acestuia face faţǎ 
concurenţei) implică riscuri minore. Conform legilor 
cerinţei şi ofertei, o creştere rezonabilă a ofertei va 
determina o uşoară reducere a preţurilor tuturor 
producătorilor, astfel că piaţa va absorbi producţia 
noului fabricant. Ĩn conformitate cu noul preţ, decizia 
economică majoră a noului fabricant va fi aceea dacă 
investiţia în noua unitate productivă va fi justificată 
de profitul realizat. În consecinţă pentru cazul 
proiectării fabricării produselor de uz general, se 
pleacă de la un produs definit, se cunoaşte 
capacitatea solicitată, precum şi puritatea impusă. El 
va fi vândut pe o piaţă deja existentă. Proiectarea se 
va  concentrata pe o fabricare cât mai eficientă. 
Aceasta, de  regulă, se realizează prin folosirea 
regimului continuu care de regulă este mai profitabil 



INGINERIA DE PRODUS - COMPONENŢÃ A DEZVOLTÃRII COMPANIILOR PRIN INOVARE 35

decât cel discontinuu, în şarje, prin optimizarea 
echipamentelor dedicate şi prin integrarea energetică 
exhaustivă. Acestă proiectare, care trebuie să fie 
deosebit de minuţioasă şi care urmăreşte fabricarea 
respectivului produs cu cheltuieli cât mai reduse, este 
esenţială pentru tranzacţionarea respectivelor mărfuri 
chimice în condiţiile unei pieţi caracterizată prin 
marje restrânse şi cu o concurenţă directă acerbă. 

În cazul produselor noi cu proprietaţi specifice 
calculul randamentului investiţiilor nu are o bază 
certă, evaluarea capacitătii de fabricaţie si a 
rentabilităţii implicând o serie de incertitudini. Pentru 
a se decide ce produs urmează a fi fabricat şi în ce 
cantitate, datele esenţiale provin din sectoarele de 
marketing şi cercetare. În stadiul final al procedurii, 
când se focusează procesul de fabricaţie, efortul 
major revine sectorului de inginerie. Dar succesul 
deplin depinde de efortul integrat al tuturor celor trei 
divizii, de marketing, de cercetare şi de inginerie. În 
cazul produselor noi cu proprietăţi speciale profitul 
potenţial provine nu atât de mult din eficienţa 
fabricaţiei, cât din proprietăţile lor speciale. 
Producţia acestora este mai adecvată regimului în 
şarje, în echipamente generice. Eficenţa fabricării 
este mai puţin semnificativă decât accesul acestora pe 
piaţă, iar integrarea energetică este un factor de 
importanţă secundară. Este evident că ingineria de 
produs diferă faţă de abordarile ingineriei chimice 
tradiţionale. Acestea sunt în continuare prezente şi în 
cadrul ingineriei de produs, dar se impune o nouă 
mentalitate, accea de a obţine maximizarea valorii 
adăugate prin îmbunătăţirea proprietăţilor produsului. 
Această nouǎ mentalitate a definit ingineria de 
produs ca fiind cea de-a treia paradigmă a ingineriei 
chimice, după cea a operaţiilor unitare şi  cea a 
fenomenelor de transport (Committe on Chemical 
Engineering Frontiers, 1988).  

3. ETAPA 1. IDENTIFICAREA 
CERINŢELOR CLIENTULUI 

Proiectarea unui produs chimic începe cu 
identificarea cerinţelor clientului, unde prin noţiunea 
de client se înţelege atât cei ce cumpără, cât şi cei ce 
consumă respectivul produs, care pot fi consumatori 
individuali sau mari corporaţii. Delimitarea cerinţelor 
clientului implică trei paşi secvenţiali:  

(1) inervievarea clienţilor; 
(2) interpretarea cerinţelor exprimate; 
(3) traducerea respectivelor cerinţe în 

specificaţile produsului. 

Cerinţele clienţilor acestora sunt explorate efectiv 
prin interviuri cu 15-20 de participanţi. După 
colectarea cerinţelor şi ordonarea lor, acestea sunt 
apoi evaluate de echipa de dezvoltare a produsului, 
care include reprezentaţi ai sectorului de marketing, 
cercetători, chimişti, ingineri chimişti şi producători. 
Această echipă trebuie să ajungă la un consens 
referitor la ce cerinţe trebuiesc transformate în 

specificaţii. O strategie pentru setarea specificaţiilor 
implică următorii trei paşi: 

(1) Se vor scrie toate reacţiile chimice pentru 
orice etapă chimică implicată. 
(2) Se vor efectua bilanţurile de materiale şi 
energie. 
(3) Se vor estima toate vitezele importante care 
au loc în cadrul utilizării produsului. 

În setarea specificaţiilor rolul primordial revine 
cercetătorilor ştiinţifici şi inginerilor. Specificaţiile 
primare urmează apoi a fi revizuite. Revizuirea este 
facilitată de folosirea unui standard de referinţă 
asumat, care constă frecvent într-un produs 
competitiv. Revizuirea specificaţiilor trebuie să 
implice o analiză critică care va indica dacă acestea 
acestea sunt sau nu realiste. Se va stabili dacă 
specificaţiile restricţionează excesiv soluţiile 
posibile. Specificaţiile trebuie să fie consistente cu 
strategia producătorului.În cadrul acestor trei paşi 
definirea produsului nu trebuie a fi îngustată 
prematur. Trebuie să se evite identificarea imediată a 
potenţialului noului produs şi a se explora imediat 
căile de îmbunătăţire a produselor existente.  

Sursa primară în identificarea cerinţelor clientului 
trebuie să fie utilizatorii finali ai produsului, respectiv 
beneficiarii efectivi ai proprietăţilor chimice ale 
acestuia. Acestia nu trebuie să fie persoane individuale, 
ci mai degrabă organizaţii, inclusiv agenţii 
guvernamentale. Acestia urmează a fi identificaţi, 
contactaţi şi programaţi pentru discuţii despre 
cerinţele lor. O atenţie deosebită trebuie acordată aşa-
numiţilor „utilizatori de avangardă”. Aceştia exprimă 
cerinţe în avans faţă de cele ale pieţei. Corespunzător, ei 
vor beneficia cel mai mult de orice îmbunătăţire a 
produsului. Utilizatorii de avangardă sunt cu 
deosebire importanţi în identificarea cerinţelor din 
două motive:  a) ei adesea inventează pe cont propriu 
mici îmbunătăţiri ale produsului; b) in mod uzul ei 
indică în mod clar caracteristicile nedorite ale 
produselor existente. Dacă pot fi identificaţi astfel de 
utilizatori de avangardă, ei se vor dovedi a fi o sursă 
de informaţie deosebit de valoroasă. 

4. ETAPA 2. GENERAREA IDEILOR 
PENTRU SATISFACEREA CERINŢELOR 

CLIENTULUI 

Odată stabilite specificaţiile produsului ţintă se 
impune generarea de idei pentru satisfacerea acestor 
specificaţii. Reuşita acestei etape a ingineriei de 
produs este favorizată de generarea unui număr cât 
mai mare de idei. Dezvoltatorii de succes ai 
produselor consideră că, cu variaţii de la caz la caz, 
sunt necesare a fi investigate circa 100 de idei pentru 
a se găsi una valoroasă. Acest număr mare de idei 
provin dintr-o varietate de surse. Multe idei provin de 
la clienţi, producători concurenţi, consultanţi, membri ai 
echipei de dezvoltare a produsului urmărit. Generarea 
acestor idei trebuie să fie cât mai liberă şi mai posibil 
nerestricţionată. În anumite cazuri, ideile sugerate de 
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cei anterior indicaţi vor fi insuficiente. În aceste situaţii 
se vor genera un număr suplimentar de idei de natură 
chimică. După generarea unui număr satisfăcător de 
idei se impune sortarea şi focalizarea pe un set 
restrâns cu probabilităţi reale de succes. De exemplu 
plecând de la 100 de idei se vor extrage 5 idei 
presupuse a fi esenţiale. Această sortare şi focalizare 
este indicat a fi efectuată în două etape. În prima 
etapă vor fi eliminate ideile redondante, precum şi 
cele care nu se încadrează în strategia producătorului, 
prin care în general se va reduce cu aproximativ 70% 
lista iniţială. Vor fi eliminate şi ideile considerate a fi 
excentrice, chiar cu riscul ca acestea să conţină 
germeni inovativi. La finele acestei etape vor rămâne 
aproximativ 20 de idei demne de a fi considerate mai 
departe. În cea de-a doua etapă de selecţie prin triere 
vor rămâne circa 5 idei prin aplicarea procedurii de 
focalizare a ideilor. Există o varietate de strategii prin 
care să fie posibilă focalizarea pe un număr redus de 
idei, care apoi să permită evaluarea a fiecăreia din 
acestea cu scopul final al selecţiei unei singure idei. 
Cea mai uşoară abordare constă în focalizarea din 
fiecare clasă principală pe câte o singură idee, 
considerată a fi cel mai bun candidat al clasei. 
Această strategie simplă poate fi eficientă dacă 
produsul ţintă este o simplă extensie a unei aceiaşi 
tehnologii existente. Strategia însă prezintă riscuri 
majore dacă este vorba de diferite poiecte.  
 
O strategie mai eficientă constă în selectarea celor 
mai importante atribute pe baza căruia să fie evaluat 
produsul urmărit. O listă de astfel de atribute poate fi 
următoarea: 
    (1) Maturitatea ştiinţifică. Este preferabilă 
proiectarea pe baze ştiinţifice. 
    (2) Facilităţi bazate pe inginerie. Este preferabilă 
proiectarea ce implică în mod direct ingineria decât 
alte modalităţi de fabricare anterior stabilite. 
    (3) Riscul minim. Se vor evita modificările care nu 
sunt strict necesare. Dacă totuşi vor fi făcute 
modificări, se va căuta a se stabili şansele de succes 
ale acestora. 
    (4) Costul redus. Se va căuta a se stabili costul 
relativ al fiecărei idei, în scopul identificării a celeia 
de cel mai redus cost. 
    (5) Siguranţa. Se va stabili care idei sunt inerent 
sigure sau care sunt mai periculoase. 
    (6) Impactul redus asupra mediului. Se vor urmări 
ideile care generează produse prietenoase cu mediul. 
 
Unii producători preferă liste cu mai multe atribute 
decâ cea anterioară, dar în general se consideră ca 
acestea sunt mai puţin utile. 
Odată atributele cheie identificate, li se acordă 
coeficienti de pondere ωi normalizaţi: 
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unde n reprezintă numărul total de atribute 
considerate. 

In general, este mai facilă atribuirea valorilor 
coeficienţilor de pondere decât selectarea propri-zisă 
a atributelor. 
Dacă fiecărei idei focalizate j se acordă scorul sij 
pentru atributul i, se va calcula scorul total Sj al al 
acesteia: 
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Pentru acordarea scorurilor sij se va considera un 
produs de referinţă pentru care se va considera 
arbitrar valoarea 5 pentru toţi i şi j. Pentru celelalte 
idei şi atribute se vor seta valori relative de la 1 la 10.  
 
O problemă serioasă este aceea că în ecuaţia 
anterioară s-a folosit o ponderare liniară. În general,  
ipoteza acestei liniarităţi nu va fi corectă în 
următoarele trei cazuri evidente: 
    (1) Criteriul este binar. Aprecierea caracteristicii 
produsului este făcută în mod binar, de tipul Da sau 
Nu. 
    (2) Produsul nu este funcţional. Respectiva idee va 
conduce la un produs nerealizabil. 
    (3) Produsul modifică piaţa. Aceasta corespunde 
unei idei inovative, care va fi atât de valoroase încât 
toate celelalte idei devin irelevante. 
 
Ideea focalizată j cu cel mai mare scor Sj va fi  
promovată în stadiul următor al proiectării 
produsului, respectiv în cel de selecţie finală al 
ideilor. În general procedura de focalizare a ideilor 
are sens doar în cazul unui număr suficient de mare 
de idei, de exemlpu 20. Când sunt concurente doar 
căteva idei se poate trece direct la procedura de 
evaluare si selecţie a acestora. 

5. ETAPA 3. SELECŢIA IDEILOR 

După generarea, sortarea şi focalizarea ideilor 
referitoare la obţinerea unui produs urmează a fi 
selectată cea mai bună idee care va sta la baza 
procesului tehnologic de fabricaţie propriu-zisă. În 
majoritatea cazurilor numărul alternativelor supuse 
evaluării şi selecţiei este cel mult de cinci. În selecţia 
acestora apar două situaţii distincte. În prima situaţie 
produsele vor fi comparate conform unor criterii 
exclusiv tehnice bazate pe considerente chimice şi 
inginereşti. In cea de-a doua situaţie comparaţia se 
face nu numai pe baze tehnice, ci şi pe mai multe 
criterii subiective, cum ar fi „confortul” şi „siguranţa”. 
 
În primul caz se dispune de instrumentele necesare 
selecţiei, respectiv de cunoştiinţele de bază din 
termodinamică, cinetică, inginerie chimică (transferul 
de moment, masă şi energie) care permit abordarea 
cantitativă a procesului de selecţie. 
Cea de-a doua situaţie, în care sunt incluse atât 
criterii tehnice, cât şi subiective, este mult mai 
dificilă. Adesea, criterile subiective includ reacţia 
consumatorului şi opinia publică. Aceste criterii pot 
diferi de la o ţară la alta, sau pot evolua în timp. 
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Desigur că selecţia subiectivă nu este atrăgătoare şi 
este indicată amânarea ei cât de mult posibil. În 
consecinţă, evaluările pe baze obiective trebuie 
promovate cât mai mult posibil. De exemplu, dacă 
obţierea unui produs nu este favorabilă sub aspect 
economic, opinia viitorilor utilizatori si decizia bazată 
pe această opinie nu mai este necesar de a fi stabilită. 
 
Primul şi cel mai important punct pentru care 
subiectivitatea devine inevitabilă este cel al stabilirii 
criteriilor folosite în matricea de selecţie. Inevitabil, 
costurile şi fezabilitatea tehnică vor fi importante, dar 
nu pot fi ignorate nici problemele ecologice sau 
preferinţele clienţilor. 
 
Următorul punct pentru care subiectivitatea nu poate 
fi evitată este cel al criteriilor implicit subiective, în 
care singura modalitate de tratare este cea a 
matricelor de selecţie. Construcţia acestora trebuie să 
ţină cont de următoarele trei aspecte cheie: 

(1) Criterile folosite trebuie să fie independente. 
De exemplu pentru un anumit produs se indică a fi 
uşor şi rezistent. În principiu, acestea nu sunt două 
criterii independente: mai rezistent implică mai greu. 
Este mai corect a se impune folosirea unui material  
cu un raport rezistenţă-greutate cât mai mare. 

(2) Trebuie evitate repetiţile, alfel vor fi invalidaţi 
factorii de pondere care au fost setaţi cu mult efort.  

(3) Formularea unei liste complete de criterii 
constituie cel mai important aspect. Nu trebuie 
neglijat faptul că cele mai importante sunt cerinţele 
clienţilor, în consecinţă informaţiile obţinute din 
studiul pieţii, precum şi cele furnizate de experţii 
independenţi sunt deosebit de utile în acest stadiu. 
 
Calculul scorurilor fiecărei alternative şi selecţia 
facută pe această bază este, totuşi, o procedură 
întrucâtva arbitrară. Trecerea mai departe la etapa 
proiectării produsului este mult mai costisitoare, 
drept urmare trebuie reţinute doar ideile rezonabil de 
atractive. Încrederea în selecţia făcută trebuie să fie 
corespunzătoare, având în vedere respectivele costuri 
ulterioare. Dacă există anumite dubii, se poate face o 
revedere a etapelor anterioare ale ingineriei produsului.  
 
Desigur că procedura selecţiei celei mai bune 
alternative cu ajutorul matricelor de selecţie poate fi 
înlocuită cu evaluarea exhaustivă completă a tuturor 
alternativelor considerate. Deşi rezultatul final 
obţinut pe această cale va fi foarte sigur, respectiva 
procedură este costisitoare şi de lungă durată. Ori, 
pentru raţiuni de piaţă şi concurenţă, factorul timp 
este de multe ori determinant. 
 
Desi, aşa cum s-a mai menţionat, folosirea  
matricelor de selecţie este departe de a fi perfectă, ea 
prezintă o serie de avantaje, după cum urmează: 

(1) Atribuirea ponderilor şi a scorurilor aferente 
alternativelor este foarte dificilă pentru o singură 
persoană care să fie dominantă în echipa proiectului. 
Va fi deci practic inevitabil a se apela la consultarea 
experţilor şi a clienţilor. 

(2) Atribuirea de scoruri diferitelor criterii va 
permite evidenţierea aspectelor favorabile, precum şi 
a celor nefavorabile a fiecărei idei şi vor putea sugera 
modalităţi de îmbunătăţire a produsului, chiar şi în 
acest ultim stadiu de decizie. 

(3) Aşa cum s-a menţionat, folosirea  matricelor 
de selecţie este o procedură favorabilă decizilor 
rapide, oportunitatea fiind deosebit de importantă 
pentru considerentele de piaţă şi concurenţă. 
 
În ciuda abordării sistematice oferite de procedura 
matricelor de selecţie, nu trebuie să se ignore intuiţia. 
Aceasta poate în anumite cazuri să treacă peste 
concluzile oferite de matricele de selecţie. În realitate, 
multe decizii de afaceri sunt guvernate de intuiţie.  

6. CONCLUZII 

S-au prezentat rezumativ etapele ingineriei de 
produs, domeniu tehnic recent, dezvoltat intensiv în 
ultimele două decade, cu aplicaţii de mare importanţa 
tehnică şi economică atât în ingineria chimică, cât şi 
în alte ramuri inginereşti: produsele alimentare, de 
îmbrăcăminte şi încălţăminte, electronice şi 
electrocasnice, sau alte bunuri de consum precum 
mobilier, decoraţiuni interioare etc. Având drept scop 
primordial promovarea pe piaţa concurenţială a unor 
produse noi, cu calităţi superioare, atractive pentru 
consumatori, ingineria de produs reprezintă o 
componentă esenţială a dezvoltării companiilor prin 
inovare. 
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