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Descriere curs 

Dezvoltarea Produselor 2 - DP2 continua problematicile demarate in cadrul disciplinei Dezvoltarea 
Produselor  1 – DP1, problematici care abordează parcursul metodologic de desfășurare a procesului de 
dezvoltarea a oricărui produs.  

Cursul cuprinde următoarele capitole:  
1. Variante de procese de dezvoltare. Etapizarea procesului de dezvoltare; 
2. Proiectarea conceptuala. Elaborarea conceptelor. Principii generale, forme de exprimare/definire, 

evaluarea si selectarea conceptelor, exemple/studii de caz in abordarea conceptuala; 
3. Tehnici si metode in dezvoltarea produselor: prezentare, contribuții declarate, capabilitate, criterii 

de apreciere si alegere, aplicabilitate, clasificare. Metode creative. Exemple;   
4. Tehnica QFD in dezvoltarea produselor: fundamente de definire si aplicare, detaliere 

metodologica, Casa calității, exemple; 
5. Dezvoltarea produselor de tip ‚Serviciu”: identificare si definire, taxonomie si clasificare,  aspecte 

specifice ale procesului de dezvoltare, specificații pentru produsele de tip serviciu; 
6. Designul industrial in dezvoltarea produselor: definire, obiective, explicitarea conceptelor de 

design, stabilirea si evaluarea cerințelor de design ale unui produs, exemple; 
7. Prototipurile in dezvoltarea produselor; definirea, localizarea, tipuri, utilitate, metode si 

tehnologii, exemple; 
8. Studiu de caz: abordarea intr-o sedinta completa de curs a etapelor metodologice parcurse cu 

accent pe: nevoi, cerinte, cercetarea externa, specificatii, abordare conceptuala pe functii si pe 
produs, prototipare; 

9. Problematica costurilor in procesul de dezvoltare: categorii de costuri, relatii, ingineria economica, 
estimarea costurilor in procesul de dezvoltare; 

10. Ingineria si analiza valorii ca tehnica integratoare in dezvoltarea produselor: definire, principii, 
dimensionarea tehnica si dimensionarea economica, analiza sistemica, exemple; 



11. Modele economico-financiare in managementul procesuloi de dezvoltare al produselor: aspecte 
economico-financiare, construirea unui model financiar, analiza de senzitivitate, scenarii, limite; 

12. Exemple de produse si proiecte de dezvoltare; 
13. Studiu de caz – sinteza. 

Descriere laborator/lucrări aplicative  
Este prevăzut un set de activități aplicative cu derulare interactivă, cu abordarea concretă a unui număr de 
produse fizice reale. Activitățile implica colectivul de studenți prin descifrarea produselor, elaborarea si 
completarea specificațiilor specifice secvenței metodologice parcurse, validarea informațiilor si/sau 
rezultatelor aplicării diverselor tehnici. 

Se utilizează un set de produse fizice exemplu si instrumentar de vizualizare și lucru – proiector video. 

Fiecare aplicație presupune completarea unui formular tip specificație. 

1. Modelarea funcțională: implicațiile funcționale ale cerințelor, specificația de funcții, elaborarea 
modelelor grafice funcționale; 

2. Concepte simple (pe funcții), agregate (pe grupaje de functii0, concepte complexe (pe produs) 
3. Tehnica metricii morfologice; 
4. Tehnica QFD; 
5. Evaluarea cerințelor de design ale unui produs; 
6. Dimensionarea economica in Ingineria si Analiza valorii; 
7. Completarea si analiza de senzitivitate a unui model economico-financiar 

La final studenții vor fi familiari cu tehnicile, metodele si instrumentele folosite, etapa următoare fiind 
realizarea unui set de aplicații personalizate pe produsul ales. 

Rezultate preconizate ale învățării 
Prin parcurgerea cursului studenții vor fi capabili sa: 

1. aprecieze complexitatea si diversitatea metodelor procesului de dezvoltare a unui produs nou; 
2. cunoască și să aplice câteva din cele mai uzitate metode si instrumente inginerești în domeniu; 
3. realizeze conexiunile necesare intre diversitatea de problematici întâlnită și să aleagă cea mai 

bună variantă. 

Metoda de evaluare % din nota finală Cerințe minimale pentru obținerea creditelor 

Examen scris 40 
Test de examen cu 20 de întrebări din parcursul 
cursului, pe o varianta individualizata de produs 

Lucrare scrisă 15 
Se dau un număr de 10 teste a 1,5 puncte la final de 
curs 

Temă de casă 17 
Se solicită realizarea a 9 aplicații individuale pe 
subiectele parcurse la lucrările aplicative 

Prezenta la activități 14 + 14 

14 puncte pentru participarea la activitățile obligatorii 
de lucrări aplicative 
14 puncte pentru participarea la activitățile de curs cu 
prezență facultativă  

Altele   
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Precondiții 
Dezvoltarea Produselor 1 
Alte informații relevante 
Nota finală se calculează prin rotunjirea punctajului acumulat de student la activitățile evaluate. 
 
Date: 15.07.2016 
Nume și prenume: Conf.dr.ing. Armeanu Alexandru 


