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REZUMAT: În prezenta lucrare am încercat să expunem pe scurt unele aspecte legate de 
inginerie ca profesie şi activitate economică, de activitatea inginerească de proiectare industrială, 
istoricul apariţiei şi dezvoltării serviciilor profesionale inginereşti de proiectare industrială în 
România şi în lume, rolul jucat de aceste servicii şi impactul lor asupra dezvoltării industriale şi 
economice a naţiunilor.  
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1. INTRODUCERE 

În general, toate activităţile inginereşti sunt 
importante pentru economie şi societate, dar se 
apreciază că rolul major îl joacă activităţile 
inginereşti de concepţie şi proiectare industrială. 
Herbert Clarck Hoover, fost preşedinte al S.U.A. 
(1929-1933), spunea: „Ingineria este o mare profesie. 
Este fascinaţia de a vedea cum o plăsmuire a 
imaginaţiei se transformă cu ajutorul ştiinţei într-un 
plan pe hârtie, ca apoi să se materializeze în piatră, 
metal sau energie. Ca apoi să creeze locuri de muncă 
şi locuinţe pentru oameni. Ca apoi să ducă la 
creşterea standardului de viaţă şi la sporirea 
confortului. Acesta este înaltul privilegiu al 
inginerului”. Aşadar, ingineria, ca activitate creativă, 
organizată şi responsabilă, influenţează direct sau 
indirect viaţa de zi cu zi a omenirii, iar proiectarea 
inginerească joacă un rol central în societate peste tot 
în lume şi reprezintă acea arie a activităţii umane în 
care persoane cu pregătire inginerească superioară, 
cu abilităţi tehnice şi creative speciale, precum şi cu 
înaltă responsabilitate profesională şi socială, sunt 
implicate în modelarea mediului înconjurător pentru 
a fructifica şi transpune în realitate idei novatoare 
precum şi pentru a rezolva problemele complexe şi a 
satisface nevoile societăţii. 

2. SCURT ISTORIC AL PROIECTĂRII 
INGINEREŞTI INDUSTRIALE 

Serviciile inginereşti de proiectare industrială, ca 
domeniu de activităţi profesionale specializate, 
organizate, cu orientare comercială şi finalitate 
economică, au apărut şi s-au dezvoltat în Anglia 
începând cu sfârşitul secolului XVIII şi începutul 
secolului XIX, extinzându-se apoi în Germania şi 
America, într-o fază târzie a revoluţiei industriale, 
atunci când nevoia de soluţii tehnice inovative în 
cadrul proiectelor de construcţii şi de optimizare a 
sistemelor de producţie existente devenise evidentă şi 
stringentă (Baark, 1999; Toivonen, 2004). Iniţial, 
serviciile inginereşti de proiectare erau sinonime cu 
ingineria civilă, deoarece în acele timpuri acesta era 
cel mai important domeniu de activitate inginerească, 
fiind legat de construcţia locuinţelor şi a clădirilor de 
interes public. Mai târziu, începând cu ultimii ani ai 
secolului XIX, aceste servicii au început să fie livrate 
regulat către industrie (Álvaro, 2004:6). Aşadar, 
activităţile inginereşti de proiectare industrială s-au 
dezvoltat istoric în economiile dezvoltate şi 
complexe ale lumii, acolo unde au existat cereri din 
partea unităţilor productive, creşterea lor fiind 
determinată de cerere, mai precis de cererea de 
schimbare în modul de realizare a producţiei 
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(Martinelli, 1991b), deci a sistemelor de producţie, şi 
apoi s-au extins treptat la nivel global pentru a 
satisface cererea crescândă de astfel de servicii în 
regiunile în curs de dezvoltare, precum şi pentru a 
însoţi industriile conexe pe noi pieţe. O creştere şi 
dezvoltare semnificativă a sectorului de proiectare 
inginerească industrială la nivel global a avut loc în 
secolul XX, în special după cel de-Al Doilea Război 
Mondial, când importanţa acestor servicii a crescut 
semnificativ, schimbându-şi atributul de „industrie 
periferică” şi devenind din ce în ce mai mult o 
componentă critică în cadrul economiei, plasându-se 
în centrul transformărilor economice structurale care 
marcau apariţia „economiei serviciilor” sau a 
„economiei post-industriale” (UNCTAD, 2002). 
După Al Doilea Război Mondial, atât în ţările vest-
europene cât şi în cele cu o economie planificată 
centralizat, proiectarea inginerească apare ca 
activitate distinctă, de sine stătătoare, fiind organizate 
centre şi institute de cercetare şi proiectare care 
elaborau studii, proiecte, prognoze de dezvoltare a 
unor ramuri economice sau domenii de activitate, în 
special a unor industrii aşa numite „industrializante” 
(producătoare de bunuri de capital-sisteme de 
producţie). Scopul înfiinţării acestor organizaţii în 
ţările europene a vizat accelerarea progresului 
tehnico-economic în toate domeniile prin facilitarea 
transferului tehnologic şi inovării, acumularea de noi 
cunoştinţe şi dezvoltarea de noi tehnologii atât în 
domeniul industrial cât şi civil sau militar, sporirea 
avuţiei şi a bunăstării societăţii dar şi atingerea unui 
nivel tehnologic şi economic care să asigure 
independenţa tehnologică a ţărilor. 

În România, activităţile inginereşti de concepţie şi 
proiectare au o istorie interesantă de peste un secol, 
au constituit preocupările unor oameni remarcabili ai 
vremii şi au fost strâns legate de, şi au avut o 
contribuţie importantă la, industrializarea ţării. Ideea 
industrializării României a dominat întreaga gândire 
din a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi prima 
jumătate a secolului al XX-lea. Cunoscutul 
economist şi profesor universitar P.S. Aurelian 
afirma în anul 1880 că „viitorul nostru ca stat este în 
cea mai strânsă legătură cu dezvoltarea economică a 
ţării” şi că „lipsa unei industrii naţionale este în 
timpul de faţă o cauză de slăbiciune economică 
pentru ţară, iar în viitor, o ameninţare pentru 
interesele sale cele mai vitale”. Eminentul profesor 
Horia Hulubei, în scrisoarea sa către profesorul 
Simionescu din 30 noiembrie 1935, spunea: „Fără 
cercetare dezinteresată, industria moare ca neînnoită. 
Noi ştim ce înseamnă crearea în ţara noastră a unei 
industrii născute în altă parte; brevetele de fabricare 
şi specialiştii importaţi ne costă miliarde, mult mai 
mult decât ne-ar costa orice efort făcut în sensul 
pregătirii mediului propice, al cultivării creaţiunii 
ştiinţifice şi industriale la noi. Iar această industrie e 
sortită să moară repede, căci în furnalul unei munci 
imense depusă peste hotare, condiţii noi şi mai 
avantajoase sunt repede găsite şi distanţarea vine, 

imediată şi necruţătoare, dacă nu ai la tine acasă, la 
îndemână, pe acei ce şi-o pot face să se adapteze şi 
eventual să concureze munca străină similară“. Mai 
târziu, în 1938, academicianul Victor Slăvescu, 
preşedintele U.G.I.R. din acea perioadă, spunea cu 
prilejul inaugurării Casei Industriei Româneşti: „Am 
credinţa că adevărata aşezare a unei ţări în relaţiile de 
putere care guvernează această lume se bazează pe 
industrie. ... Popoarele care nu pot avea destin 
industrial, nu pot avea nici un destin”. Din cele de 
mai sus reiese foarte clar că era conştientizată 
legătura dintre cercetare, concepţie, proiectare, 
inovare şi dezvoltarea industrială. 

Nu cunoaştem care a fost şi când a fost înfiinţată 
prima firmă de inginerie şi proiectare industrială în 
România, dar se ştie că încă din perioada interbelică 
existau firme româneşti de inginerie şi proiectare, 
îndeosebi în domeniul construcţiilor civile şi 
industriale, un exemplu fiind cel al firmei private 
„Ing. Corneliu Nicolau – Birou de studii şi 
proiecte”, cu sediul în Bucureşti. Această firmă a 
elaborat studii şi proiecte pentru canalizări, drumuri, 
căi ferate, rezervoare de beton armat, hale industriale 
metalice, hale de beton armat cu plăci subţiri 
autoportante, a realizat proiecte de hale industriale 
din cadre de beton armat pentru întreprinderea 
„Industria Aeronautică Română” din Braşov, pentru 
extinderea fabricii de postav „Scherg” din Braşov, a 
elaborat proiecte de alimentări cu apă şi gaze pentru 
grupul industrial Piteşti, precum şi alte proiecte 
pentru Fabrica de Celuloză Zărneşti, Uzinele „N. 
Malaxa” Bucureşti, etc (Stoicescu, Oancea şi 
Fetecău, 2014). Referitor la serviciile inginereşti 
industriale, în monografia „Uzina de tuburi în 
România capitalistă” în manuscris, care prezintă 
prima uzină de ţevi din oţel înfiinţată în România de 
către inginerul şi industriaşul român Nicolae Malaxa, 
se menţionează că acesta a înfiinţat în iunie 1945 o 
mare societate pe acţiuni, denumită „Societatea de 
studii N. Malaxa”. Societatea era o organizaţie cu 
profil tehnic având ca obiect de activitate elaborarea 
de „studii tehnice, industriale şi de construcţii, 
fabricaţiuni de prototipuri, comercializarea de licenţe, 
procedee de construcţie şi fabricaţie, comerţ tehnico 
industrial, coordonarea de activităţi industriale” cu 
aplicaţii în industria metalurgică şi în cea 
constructoare de maşini. Aceasta este considerată ca 
fiind prima organizaţie de proiectare, cercetare, 
studii, asistenţă tehnică şi consultanţă inginerească 
industrială din România specializată pe domeniul 
metalurgic şi al construcţiilor de maşini grele şi 
utilaje tehnologice. 

3. ROLUL SERVICIILOR INGINEREŞTI 
DE PROIECTARE INDUSTRIALĂ ÎN 

ECONOMIE 

În conformitate cu opiniile unor cercetători din lumea 
academică precum şi cu cele exprimate de organizaţii 



Lucrările celei de-a X-a ediţii a Conferinţei anuale a ASTR, 2015 86

internaţionale specializate, competitivitatea, creşterea 
economică şi prosperitatea în economiile vestice s-au 
bazat şi se bazează pe dezvoltarea şi difuzia 
cunoştinţelor în rândul actorilor economici cheie din 
ţările respective (OECD, 1998; UNCTAD, 2002; 
Toivonen, 2004; Miles, 2005; Chesbrough, 2003; 
Leijten, 2007; Tether şi Tajar, 2008). Aşadar, 
cunoştinţele, competenţele şi capabilităţile au devenit 
elemente centrale, critice, iar serviciile profesionale 
inginereşti de proiectare industrială ocupă un rol 
central în economiile ţărilor şi au un aport 
semnificativ la produsul intern brut. Susţinerea 
proceselor de generare şi dezvoltare a cunoştinţelor şi 
inovaţiilor tehnice şi tehnologice este asigurată de 
către organizaţiile de C&D şi universităţile tehnice, 
iar aplicarea şi difuzia acestora este asigurată de către 
firmele de servicii profesionale inginereşti de 
proiectare industrială, definite ca organizaţii socio-
economice cu activitate bazată intensiv pe cunoştinţe 
inginereşti specializate şi a căror misiune constă în 
selectarea, procesarea, organizarea, transferarea şi 
aplicarea cunoştinţelor ştiinţifice, tehnice şi 
tehnologice, spre beneficiul industriei, economiei şi 
societăţii. Rolul serviciilor inginereşti de proiectare 
industrială în economie este confirmat îndeosebi pe 
baza conexiunilor acestora cu alte sectoare 
economice de activitate (Toivonen, 2004), în special 
şi preponderent cu sectoarele industriale productive, 
în cadrul unui „lanţ valoric al cunoştinţelor”, adică al 
unui lanţ trans-sectorial de creare, procesare, aplicare 
şi valorificare a cunoştinţelor. Proiectarea 
inginerească industrială, ca activitate distinctă, a 
apărut ca o necesitate economică şi socială, ca parte 
integrantă a dezvoltării ramurilor economiei 
moderne, iar Perrin (1971) susţine că proiectarea 
inginerească industrială, asigurată de entităţi proprii 
ale unei ţări, joacă un rol unic şi crucial în 
dezvoltarea industrială naţională datorită poziţionării 
naturale a acesteia la intersecţia fluxurilor de 
informaţii şi decizii între activităţile de cercetare-
dezvoltare tehnologică, cele de fabricaţie şi 
construcţie a bunurilor de capital (sisteme 
tehnologice de producţie) şi cele de producţie de 
bunuri materiale (bunuri de larg consum) (Fig.1). 
După părerea noastră, prin poziţionarea acestor 
servicii într-un lanţ valoric economic/industrial, ele 
joacă un rol strategic, deşi indirect, atât pentru 
clienţii industriali direcţi, pe care îi ajută să-şi atingă 
nişte obiective de producţie şi economice pe termen 
lung, cât şi la nivel industrial naţional. Referitor la 
serviciile profesionale inginereşti de proiectare 
industrială, se afirmă că „aceste servicii sunt din ce în 
ce mai mult recunoscute ca un element crucial în 
dezvoltarea economică, difuzia inovaţiilor, creşterea 
productivităţii şi competitivităţii în rândul firmelor, 
sectoarelor, regiunilor…” (Martinelli, 1991a:21-22). 

 

Fig.1. Relaţionarea firmelor de proiectare inginerească 
industrială cu firme din diferite arii ale sistemului 
economic (sursa: construcţie a autorului) 

Aceste servicii sunt esenţiale pentru susţinerea 
productivităţii, inovării, competitivităţii, creşterii şi 
sustenabilităţii atât în anumite sectoare economice 
(industriile prelucrătoare şi construcţiile) cât şi în 
întreaga economie (Cattaneo et al., 2010), iar firmele 
de inginerie care furnizează servicii de proiectare 
industrială, bazate pe cunoştinţe expert, au avut un 
rol foarte important în transferul tehnologic (Siggel, 
1986), în dezvoltarea industrială a ţărilor (Aráoz, 
1981; Kaiser şi Ringlstetter, 2011) şi au avut un rol 
critic în succesul economiilor moderne (Toivonen, 
2004; Miles, 2005) în perioada „economiei 
industriale”, deoarece sunt conectate cu câteva 
aspecte ale dezvoltării industriale precum 
identificarea nevoilor tehnologice critice, transferul 
tehnologic şi capabilitatea inginerească naţională. 
Datorită poziţionării lor în cadrul sistemului 
economic sau în lanţurile valorice industriale, în 
literatura de specialitate firmele de servicii 
inginereşti de proiectare industrială mai sunt numite 
şi „intermediari de legătură” (bridging 
intermediaries) (Toivonen, 2004), sau „brokeri de 
cunoştinţe” (knowledge brockers) (van Lente et al., 
2003). Alţi autori le numesc „punţi ale cunoştinţelor” 
(knowledge bridges) sau „punţi ale inovării” 
(innovation bridges), ce conectează ştiinţa, firmele de 
producţie şi clienţii (Czarnitzki şi Spielkamp, 2003). 
Totodată, deoarece firmele de servicii inginereşti de 
proiectare industrială desfăşoară activităţi bazate 
intensiv pe cunoştinţe, acestea sunt considerate ca o 
componentă critică a unei economii moderne şi sunt 
văzute ca „modele reprezentative” şi „motoare” 
pentru noua „economie bazată pe cunoştinţe” 
(Løwendahl, 2005; Newell et al., 2002; Aslesen şi 
Isaksen, 2007; Strambach, 2008; von Nordenflycht, 
2010; Kaiser şi Ringlstetter, 2011; Bolisani şi Scarso, 
2013), deoarece, în cadrul acestei noi economii, 
bunăstarea este creată prin managementul judicios al 
cunoştinţelor şi nu prin cel al activelor financiare şi 
fizice (Dess et al., 2011). 

Este în general acceptat faptul că firmele de 
proiectare inginerească industrială au jucat un rol 
foarte important, strategic, în dezvoltarea economică 
a ţărilor, atât a celor puternic industrializate dar şi a 
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celor în curs de dezvoltare. La început, în ţările 
industrializate, firmele de inginerie au dezvoltat 
tehnologii şi sisteme industriale de producţie pe care 
le-au aplicat în industriile din ţările proprii şi apoi 
transferat (exportat) în ţările în curs de dezvoltare din 
Sud-Estul Europei şi în ţările slab dezvoltate din 
America Latină, Africa, Orientul Mijlociu, Sudul şi 
Sud-Estul Asiei. În ţările în curs de dezvoltare, 
activităţile inginereşti de proiectare industrială 
desfăşurate de personal indigen au avut contribuţii 
importante, iniţial în asimilarea şi adaptarea 
tehnologiilor importate la condiţiile industriale şi 
economice locale, în substituirea produselor din 
import, apoi în conceperea şi inovarea produselor şi 
tehnologiilor industriale şi în transformarea 
„industriilor meşteşugăreşti”, precum şi o contribuţie 
majoră în conceperea şi implementarea proiectelor 
industriale de investiţii în noi unităţi productive, în 
extinderea şi modernizarea unităţilor existente, cât şi 
în îmbunătăţirea activităţilor de producţie şi 
management tehnologic (Aráoz, 1981). De asemenea, 
în ţările slab dezvoltate, proiectarea industrială a fost 
percepută ca o activitate de rezolvare a problemelor, 
direcţionată spre problemele fundamentale de 
dezvoltare a acestor ţări (Papanek, 1972, în Er, 
1997). Dacă o ţară nu are capacitatea de a furniza 
intern servicii inginereşti, în particular servicii de 
proiectare industrială, proiectele de investiţii 
industriale vor fi concepute, definite şi implementate 
de firme străine de proiectare. Acesta a fost şi este 
cazul multor ţări subdezvoltate sau în curs de 
dezvoltare şi implică un număr semnificativ de 
dezavantaje cum ar fi: utilizarea unor soluţii 
tehnologice inadecvate, neadaptate la specificul, 
condiţiile şi resursele economice şi sociale locale, 
necesitatea importului de bunuri de capital şi input-
uri necesare producţiei care ar putea fi furnizate pe 
plan naţional, precum şi dependenţa de know-how-ul 
străin şi deci, vulnerabilitatea tehnică şi tehnologică. 
Atunci când proiectele industriale de investiţii sunt 
realizate de către firme naţionale de inginerie, pe 
termen lung apar consecinţe pozitive care transcend 
limitele proiectelor şi din care vor trage avantaje atât 
beneficiarii proiectelor cât şi întreaga economie 
naţională. Firmele indigene de proiectare 
inginerească industrială au un rol mai cuprinzător, 
mai profund şi totodată strategic în ţările lor, 
comparativ cu cel al firmelor de inginerie străine, 
fapt evident explicat prin cunoaşterea specificului 
mediilor tehnice, tehnologice, economice, sociale şi 
culturale naţionale şi prin punerea în mişcare a unor 
procese complexe care au un impact semnificativ 
asupra dezvoltării ţării. O firmă indigenă de 
proiectare inginerească industrială va alege 
tehnologiile adecvate, adaptate la standardele şi 
reglementările tehnice naţionale precum şi la 
specificul şi condiţiile economice şi industriale 

locale, pe care o firmă străină ar putea nici să nu le ia 
în considerare. Proiectele concepute şi planificate de 
către firme de inginerie indigene tind să utilizeze 
intensiv resursele locale determinând astfel o creştere 
a cererii interne de materii prime, materiale, 
componente, tehnologii, lucrări de fabricaţie, 
construcţii şi montaj, servicii tehnice şi forţă de 
muncă furnizate de firme locale. În aceste condiţii, se 
înregistrează o reducere semnificativă a costurilor 
proiectelor deoarece, pe de o parte, serviciile 
inginereşti indigene sunt întotdeauna mai ieftine 
decât cele străine şi, pe de altă parte, se utilizează 
materiile prime, materialele, echipamentele şi forţa 
de muncă indigene în locul celor străine. Efecte 
pozitive se înregistrează şi în ceea ce priveşte difuzia 
de cunoştinţe, asigurându-se un flux de informaţii şi 
cunoştinţe atât între diferite firme naţionale cât şi 
dinspre sectorul naţional de cercetare-dezvoltare spre 
producţie. Noi calificări, competenţe, abilităţi, 
aptitudini şi capabilităţi sunt introduse pe întreg 
spectrul industrial, în principal capabilităţi superioare 
de rezolvare a problemelor tehnice şi tehnologice ce 
apar la conceperea, realizarea, exploatarea şi 
mentenanţa instalaţiilor industriale, reducându-se 
astfel vulnerabilitatea şi creşterea gradului de 
independenţă tehnică şi tehnologică faţă de furnizorii 
străini. Firmele de inginerie indigene preiau 
responsabilitatea asupra soluţiilor tehnice şi 
tehnologice implementate, asigură asistenţa tehnică 
odată ce producţia industrială este demarată şi, în 
timp, pot contribui la atingerea statutului de ţară 
independentă din punct de vedere tehnic şi 
tehnologic, capabilă să-şi rezolve singură problemele 
şi să-şi satisfacă nevoile industriale, sau chiar să 
obţină un avantaj competitiv naţional. 

Însă, până la a discuta de avantaj competitiv naţional, 
ne rezumăm la a discuta despre punctele forte 
naţionale. În contextul prezentei lucrări, considerăm 
că un punct forte naţional esenţial este existenţa 
competenţelor şi capabilităţilor tehnice şi tehnologice 
indigene de rezolvare a problemelor şi de satisfacere 
a nevoilor industriale, în măsură să asigure reducerea 
vulnerabilităţii tehnice şi tehnologice şi creşterea 
gradului de independenţă tehnică şi tehnologică faţă 
de furnizorii străini. Din punct de vedere al 
competitivităţii tehnice şi tehnologice, ceea ce 
diferenţiază o ţară de alta este reprezentat, în 
principal, de dotarea cu factori de producţie, tipul şi 
calitatea lor diferită, precum şi condiţiile de utilizare 
a acestora. Avantajele competitive în ceea ce priveşte 
tehnica şi tehnologia, apar acolo unde factorii de 
producţie – în special cei avansaţi (cunoştinţele) – 
sau condiţiile de utilizare a acestora sunt greu de 
reprodus şi puţin accesibili. Obţinerea de avantaj 
competitiv naţional este favorizată sau defavorizată 
de un mediu intern caracterizat de patru categorii de 
factori determinanţi (Fig.2). 
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Fig.2. Determinanţii avantajului competitiv naţional (sursa: 
adaptat după Popa, 2004:38) 

În contextul prezentei lucrări, au relevanţă nu numai 
dotarea cu factori de producţie, tipul şi calitatea 
acestora, ci şi ceilalţi determinanţi în egală măsură, 
iar menţinerea şi dezvoltarea factorilor de producţie 
avansaţi (cunoştinţele) credem că este influenţată de 
toţi ceilalţi determinanţi. În opinia noastră, cu cât o 
naţiune este mai dezvoltată industrial şi mai evoluată, 
cu atât este mai vast, mai diversificat şi mai sofisticat 
sectorul serviciilor inginereşti de proiectare 
industrială, conferind ţării, dacă nu un avantaj 
competitiv naţional, măcar o stare de auto-încredere 
şi de independenţă tehnică şi tehnologică. Ţinând 
cont de faptul că este nevoie de cel puţin 10 ani 
pentru instruirea unui tânăr inginer şi formarea lui 
pentru activitatea de proiectare industrială, crearea, 
menţinerea şi stimularea dezvoltării unui sector 
naţional de servicii inginereşti de proiectare 
industrială trebuie privită ca o măsură strategică de 
interes naţional, ca o investiţie pe termen lung, 
sectorul în sine fiind important deoarece contribuie 
semnificativ la sporirea competitivităţii industriilor 
prelucrătoare, precum şi a altor servicii şi funcţii 
esenţiale ale economiilor moderne. Performanţa sau 
succesul la nivel naţional al firmelor de servicii 
inginereşti de proiectare industrială poate fi măsurată 
folosind un indicator atipic, definit ca impactul 
asupra dezvoltării naţionale raportat la resursele 
utilizate, numit eficienţă economico-socială. 
Conceptul este legat, dar diferit, de eficienţa socială a 
cheltuielilor în cadrul unui proiect de investiţii. 
Utilizarea indicatorilor de <succes> în cazul firmelor 
de servicii inginereşti de proiectare industrială 
trebuie făcută cu precauţie deoarece ei pot să nu 
reflecte în mod adecvat eficienţa economico-socială. 
De exemplu, faptul că o firmă de servicii inginereşti 
de proiectare industrială este profitabilă sau 
manifestă o rată considerabilă de creştere, este o 
măsură bună a propriului său succes comercial şi al 
competitivităţii ei, dar doar un indicator parţial al 
eficienţei sale economico-sociale, aceasta deoarece 
astfel de firme trebuie apreciate prin eficacitatea şi nu 
prin productivitatea lor. Pe de altă parte, pe lângă 

crearea de valoare adăugată şi de locuri de muncă, 
aceste firme sporesc competitivitatea economică la 
nivel local. 

Acum, într-o lume din ce în ce mai complexă şi mai 
sofisticată tehnologic şi nevoile pentru maşini, 
echipamente, instalaţii, sisteme şi construcţii în toate 
domeniile economice şi industriale devin mai 
sofisticate şi complexe iar satisfacerea acestora ar fi 
practic imposibilă fără implicarea firmelor de servicii 
inginereşti de proiectare industrială al căror rol este 
din ce în ce mai important. 

4. CONCLUZII 

În contextul specific al României de astăzi, cel al 
mediilor economic şi industrial româneşti actuale 
caracterizate de turbulenţă, ostilitate, incertitudine,  
lipsă de investiţii industriale şi de declin industrial 
instalat şi generalizat, firmele româneşti de servicii 
profesionale inginereşti de proiectare industrială sunt 
puse în situaţia de a nu-şi mai putea realiza rolul lor 
important în economie deoarece trebuie să-şi rezolve 
problemele primordiale, critice, de supravieţuire. În 
aceste condiţii, „până la a lupta pentru un avantaj 
concurenţial, firmele trebuie să se lupte pentru o 
inovaţie minoră care să le asigure supravieţuirea 
formală” (Băcanu, 2014:58), supravieţuirea fiind 
scopul minimal, primordial şi imediat al acestora. În 
consecinţă, un nou mod de a face business pentru 
aceste firme ar trebui să ceară ca aşteptările acestora 
să nu fie orientate pe o revitalizare a cererii şi o 
creştere continuă a acesteia, ci pe optimizarea 
eficienţei folosirii resurselor economice şi umane 
disponibile în vederea introducerii unor „inovaţii de 
rang superior” care să fie benefice atât furnizorilor de 
servicii inginereşti cât şi beneficiarilor acestora. În 
opinia noastră, o soluţie pentru asigurarea 
supravieţuirii şi viabilizării firmelor româneşti de 
proiectare inginerească industrială ar putea fi 
orientarea spre servicii inginereşti cu un grad mai 
înalt de complexitate şi completitudine, cu o cotă mai 
mare de valoare adăugată pentru clienţii industriali, 
utilizând potenţialul existent de inovare împreună cu 
consolidarea punerii în aplicare a rezultatelor 
cercetării şi dezvoltării în domeniul producţiei şi a 
cooperării reciproce în cercetarea concentrată pe 
introducerea de noi tehnologii şi servicii. Trebuie 
astfel refăcut lanţul normal de legătură format din 
universităţile tehnice, institutele şi centrele naţionale 
de cercetare şi dezvoltare, firmele de servicii 
inginereşti de proiectare industrială, firmele 
producătoare de bunuri de capital şi firmele 
industriale de producţie materială, în care firmele de 
servicii inginereşti de proiectare jucau rolul de 
„intermediar” sau „broker” de cunoştinţe, toate fiind 
componente ale sistemului economic naţional şi între 
care, fiind componente ale aceluiaşi sistem 
economic, trebuie să existe interdependenţe şi 
interacţiuni. 
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