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REZUMAT 
Dezvoltarea întreprinderilor în contextul economic şi tehnic actual impune realizarea competitivităţii acesteia, în cadrul căreia 
competitivitatea tehnică reprezintă o componentă importantă. Din acest punct de vedere, în prezenta lucrare se defineşte problema 
competitivităţii tehnice şi se determină mecatronica drept mediul ştiinţific şi tehnic corespunzător realizării de sisteme noi şi com-
plexe – sistemele mecatronice – capabile să răspundă cerinţelor şi necesităţilor eterogene şi complexe ale clienţilor şi utilizatorilor 
şi, de asemenea, celor ale societăţii şi protecţiei mediului înconjurător. Astfel, se determină că mecatronica reprezintă noul 
domeniu al dezvoltării tehnice şi tehnologice care asigură competitivitatea şi către care se recomandă orientarea cercetărilor. 
 

ABSTRACT 
The development of the enterprises in the present economical and technical context requests its global competitivity, for which the 
technical competitivity represents an important component. From this point of view, the present paper defines the technical 
competitivity problem and determines mechatronics as the corresponding scientific an technical context for the development of new 
and complex systems – the mechatronic systems – capable to respond to the heterogeneous and complex necessities and requests 
of the clients and users, and also of the society and the natural environment protecţion. Thus, the paper determines that mechatronics 
represents the field of technical and technological development that assures competitivity and towards researches should be directed. 
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1. INTRODUCERE 

Dezvoltarea întreprinderilor considerate prin dimensi-
unile organizaţionale şi de interacţiune cu mediul extern 
economic, tehnic, social şi natural, este pusă în evidenţă şi 
evaluată prin competitivitate ca expresie a următoarelor 
aspecte (fig.1): 

 acceptarea de către mediul extern a produselor şi/sau 
serviciilor oferite; 

 interfaţă prin care întreprinderea percepe existenţa sa 
în mediul extern şi o proiectează la nivelul structurii sale 
organizatorice interne. 

În acest cadru se pot identifica următoarele aspecte 

specifice ale interfaţării mediu intern  mediu extern: 

 competitivitatea este o perspectivă dinamică; 

 fiecare acţiune a întreprinderii percepută în mediul 
său extern contribuie la realizarea competitivităţii, fie prin 
efect continuu de menţinere sau de îmbunătăţire, fie prin 
efect discontinuu de salt (pozitiv sau negativ) al nivelului 
de competitivitate; 

 metrica globală a competitivităţii este calitatea 
complexă a întreprinderii determinată de calitatea 
produselor şi/sau serviciilor şi calitatea proceselor şi 
acţiunilor; 

 realizarea competitivităţii este o problemă transdis-
ciplinară (vezi [1]) în cadrul căreia aspectul tehnic şi 
tehnologic se constituie ca o componentă esenţială şi ca 
motorul primar al evoluţiei şi existenţei întreprinderii în 
optimizarea exploatării resurselor sale economice, fi-
nanciare. 
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Fig. 1. Competitivitatea întreprinderii în relaţionarea mediilor intern şi extern prin interfaţare. 
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Astfel competitivitatea tehnică şi tehnologică reprezintă 

contextul global de dezvoltare a produselor şi serviciilor, 

care este imaginea performanţelor tehnice şi tehnologice 

ale întreprinderii raportată la mediul său extern. 

2.  PROBLEMA COMPETITIVITĂŢII 

TEHNICE ŞI TEHNOLOGICE 

Considerarea competitivităţii prin metrica sa principală – 

calitatea produselor şi serviciilor – impune adoptarea 

următoarei definiţii  [2]: 

Definiţia 1. Calitatea unui produs sau serviciu repre-

zintă proprietatea acestuia de a satisface necesităţile şi 

cerinţele explicite şi implicite ale clienţilor şi utilizatorilor 

la momentul de timp şi la nivelul cerute de către aceştia şi 

la un preţ, exclusiv economic, pe care aceştia sunt dispuşi 

să-l plătească, fără a determina mutaţii negative la nivelul 

factorului uman şi la nivelul mediului natural. 

Pe baza aspectelor definiţiei 1 se determină dimensiu-

nea competitivităţii tehnice şi tehnologice prin componetele 

sale principale considerate împreună cu efectele specifice, 

astfel: 

1. Cercetare - dezvoltare: 

1.1. determinare de noi necesităţi şi cerinţe; 

1.2. crearea nivelurilor de performanţă; 

1.3. determinarea contextului funcţional şi structural 

al noilor produse şi servicii; 

1.4. devansarea temporală a determinării soluţiilor 

de produse şi servicii; 

1.5. devansarea temporală a determinării soluţiilor 

tehnologice de realizare a produselor şi servici-

ilor; 

1.6. analiza efectelor secundare, previzionarea aces-

tora şi stabilirea soluţiilor de eliminare sau 

atenuare a componentelor negative. 

2. Proiectare: 

2.1. determinarea funcţiilor (soluţiei funcţionale) şi 

identificarea specificaţiilor pentru necesităţile şi 

cerinţele care urmează a fi satisfăcute; 

2.2. stabilirea arhitecturilor noilor produse; 

2.3. dezvoltarea soluţiei structurale şi structural - 

economice a produsului; 

2.4. optimizări tehnice, tehnologice şi economice; 

2.5. proiectarea calităţii şi fiabilităţii; 

2.6. proiectarea tehnologică. 

3. Implementare: 

3.1. realizarea efectivă, pentru livrare, a soluţiei com-

plete dezvoltată la punctul 2, cuprinzând: pro-

ducţie componente, asamblare, testare, exploatare, 

reciclare / reutilizare. 

Structurarea componentelor determinate mai sus în 

realizarea competitivităţii tehnice este una ierarhică (fig.2) 

în care se observă că baza evoluţiei vizibile a întreprinderii 

este realizată prin cercetare. 

 

 
 

Fig. 2. Piramida competitivităţii tehnice a întreprinderii. 

 
În acest cadru se identifică problema competitivităţii 

tehnice şi tehnologice prin: 

Definiţia 2. Identificarea, dezvoltarea şi interconecta-

rea de funcţii şi specificaţii într-un sistem tehnic astfel încât 

acesta să fie perceput ca produs prin faptul că satisface sau 

creează anumite necesităţi sau cerinţe care sunt cerute sau 

dorite, în condiţii specifice, de un segment al pieţei, în 

contextul în care caracteristicile sale de producţie, livrare, 

utilizare / exploatare, reciclare / reutilizare sunt acceptate 

de mediul extern ca fiind compatibile cu politicile, stra-

tegiile şi structurile sale proprii, se numeşte problema 

competitivităţii tehnice şi tehnologice. 

Aplicarea definiţiei 2 în contextul tehnic teoretic şi 

practic pentru care soluţiile "clasice" specifice proiectării 

consideră funcţiile de natură omogenă din punct de vedere 

disciplinar (de exemplu, de tip mecanic, electronic, suport 

pentru activităţi intelectuale – software, optice etc.), 

conduce la următoarea detaliere a problematicii: 

1) Necesităţile şi cerinţele sunt clasificate, în dez-

voltarea produselor, în raport cu segmentarea disciplinară 

omogenă a posibilităţilor de realizare tehnică specifice. 

2) Un domeniu disciplinar poate deveni suportul pentru 

desfăşurarea funcţiilor omogene caracteristice unui alt 

domeniu, astfel încât sunt satisfăcute necesităţi şi cerinţe 
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de natură omogenă într-o manieră cvasi-omogenă. Un 

exemplu în acest sens este oferit de tehnlogia informaţiei 

în care domeniul electronic este suportul prelucrării dat-

elor şi informaţiilor prin procese similare celor de tip 

intelectual. 
3) Proiectarea sistemului tehnic, reprezentând soluţia 

de realizare a mulţimii de necesităţi şi cerinţe, este orien-
tată şi segmentată pe domenii omogene, cu conservarea 
delimitărilor metodologice şi conceptuale. Acest fapt 
determină o separare relativă a proiectării subsistemelor 
omogene, cadru în care comunicarea între echipele de 
proiectare se rezumă la parametrii de intrare - ieşire şi la 
specificaţiile de transfer. 

Toate aspectele evidenţiate mai sus determină un 
context limitativ şi restrictiv al dezvoltării competitivităţii 
tehnice prin dificultăţi în a realiza: 

 funcţii globale eterogene, integrate, care nu se în-
cadrează strict niciunui domeniu omogen; 

 funcţia globală atunci când ea şi componentele sale 
(subfuncţiile) sunt orientate pe sarcini, astfel încât co-
mportarea sistemului este efectul integrării sinergetice prin 
conlucrare, colaborare, comunicare, (auto)structurare şi 
(auto)organizare între subfuncţii. 

În aceste condiţii rezultă că enunţul şi analiza proble-
mei competitivităţii tehnice au determinat necesitatea 
reconsiderării mediului de dezvoltare a acesteia prin 
cercetare aplicativă şi proiectare. 

3. DETERMINAREA MECATRONICII CA 
MEDIUL COMPLEX AL DEZVOLTĂRII 
COMPETITIVITĂŢII TEHNICE 

Conform analizei realizate în §2, rezultă că în contextul 
tehnic omogen determinat prin segmentare disciplinară, 
soluţionarea problemei competitivităţii tehnice ca expresie 
a măsurii de a răspunde unui spectru neomogen şi com-
plex de necesităţi în cadrul aceluiaşi sistem tehnic, este 
puternic restricţionată. 

Se impune astfel, reconsiderarea dezvoltării cercetării 

aplicative şi proiectării către direcţii caracterizate de: 

 capabilitatea de a integra în manieră sinergetică func-

ţii de tip mişcare / acţionare, control, comandă, procesare 

de date şi informaţii, decizie, percepţie, comunicare, astfel 

încât funcţia globală este rezultatul sinergetic obţinut prin 

conlucrare, colaborare, comunicare, (auto)structurare şi 

(auto)organizare a subfuncţiilor de tipul de mai sus şi 

reprezintă mai mult decât simpla reuniune prin interfaţare 

a acestora; 

 asigurarea unui context structural (constructiv) în care 

soluţiile de implementare a funcţiilor sunt, de asemenea, 

integrate sinergetic; 

 optimizarea fluxurilor de informaţie şi de putere, 

precum şi a consumurilor specifice realizării sistemului şi 

exploatării acestuia; 

 mediul de cercetare şi proiectare este deschis per-

miţând integrarea de noi domenii tehnice sau nu. 

Contextul definit de direcţiile de mai sus este cel me-

catronic, dezvoltarea sa, începută în anii 1970 în Japonia, 

determinând apariţia unei ştiinţe tehnice eterogene, inte-

gratoare şi deschise – mecatronica – care înglobează 

principii funcţionale şi conceptuale de o marie varietate 

tipologică, prin crearea punţilor între diversele discipline 

tehnice, modele de proiectare, metodologii de dezvoltare a 

soluţiilor specifice (fig. 3). 

Echipamentele realizate în acest cadru sunt eterogene şi 

complexe funcţional şi structural, corespunzând definiţiei: 

Definiţia 3. Sistemele mecatronice sunt acele sisteme 

care preiau date şi informaţii din mediu, le procesează 

raţional şi/sau inteligent în raport cu sarcina urmărită şi 

acţionează, conform deciziilor astfel obţinute, în şi/sau 

asupra mediului prin forţe şi/sau deplasări. 

Rezultă că necesităţile şi cerinţele realizabile prin 

dezvoltarea de sisteme mecatronice cuprind o arie largă, 

nesegmentată, în care exprimarea acestora se poate realiza 

într-o manieră orientată pe scopuri sau sarcini, conform 

unei scheme de tipul celei din figura 4. 
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Fig. 3. Contextul integrator, eterogen şi deschis al mecatronicii. 
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Fig. 4. Cadrul dezvoltării sistemelor mecatronice orientate pe sarcini. 

 

 
 

Fig. 5. Contextul mecatronic de dezvoltare şi proiectare competitivă a sistemelor tehnice mecatronice. 

 

Aplicând conceptul integrării sinergetice prin conlucrare, 
colaborare, comunicare, (auto)structurare şi (auto)organi-
zare, rezultă contextul mecatronic de proiectare reprezentat în 
figura 5. 

Analizând soluţia din figura 5 se observă că sunt înde-
plinite condiţiile definiţiei 2 a problematicii competitivităţii 
tehnice, fiind eliminate constrângerile determinate de seg-
mentarea disciplinară şi funcţională specifice proiectării 
omogene sau cvasi-omogene. 

Implementarea acestui cadru de proiectare permite o 
înaltă utilizare a resurselor economice, financiare şi umane, 
în condiţiile considerării aspectelor privind protecţia facto-
rului uman şi a mediului natural, astfel încât competitivitatea 
tehnică obţinută devine fundamentul construcţiei competi-
tivităţii globale a întreprinderii. De asemenea, contextul 
tehnic este deschis şi adaptabil în raport cu optimizările 
manageriale de tipul ingineriei convergente (Concurrent 
Engineering), reengineering-ului, lean managementului etc. 

4. CONCLUZII 

Dezvoltarea durabilă, în contextul dinamicii actuale şi 
a tendinţelor de viitor ale acesteia, presupune funda-

mentarea competitivităţii întreprinderilor atât pe aspectele 
tehnice, cât şi pe cele economice. 

Din această perspectivă, în prezenta lucrare a fost 
definită şi analizată problema competitivităţii tehnice a 
întreprinderilor, mecatronica fiind determinată ca mediu 
optim pentru dezvoltare. 

Pentru contextul identificat s-au determinat repre-
zentările proiectării sistemelor tehnice mecatronice ca 
soluţii optime ale problemei competitivităţii tehnice a 
întreprinderii în rapot cu necesităţile şi cerinţele pieţei, 
clienţilor şi utilizatorilor, precum şi cu cerinţele celorlalte 
componente ale mediului său extern. 
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