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REZUMAT Lucrarea surprinde modul de realizare a unor produse textile de calitate superioară  de către agenţii economici mici şi
mijlocii  din  judeţul  Olt.  În  industria  de  confecţii  s-a  extins  munca  lohn,  activitate  cu  multe  implicaţii  atât  asupra  modului  de
desfăşurare a procesului de producţie propriu-zis, cât şi asupra modului de realizare şi asigurare a calităţii produselor. Sunt urmărite
influenţele următorilor factori: dotarea tehnică; munca de concepţie (proiectare, documentare, cercetare etc.); calificarea profesională a
personalului; organizarea serviciului de control al calităţii. 

ABSTRACT. The paper deals with the waz to realise better quality textiles in small and medium factories of Olt district. In textile
manufacturing, lohn system gaimed a large extention, and this fact affected production and product quality. Some factors are
traced: technical equipment, conception activity (design, docummentation, research et al.); personnel training, quality control service
organisation.

1. INTRODUCERE

Producţia textilă reprezintă integrarea activităţilor unei
serii de sectoare, începând cu cele de producere a mate-
riilor prime şi terminând cu finisarea produselor obţinute
(ţesături, tricoturi, confecţii).

Toate sectoarele contribuie la obţinerea unor produse
textile  de  calitate superioară  care  să  satisfacă  cerinţele
moderne de apreciere – confortul la purtare, uşurinţa de
întreţinere, stabilitatea formei şi a dimensiunilor, durata de
utilizare  –  calitatea  fiind  determinată,  pe  de  o  parte,  de
calitatea materiilor prime, iar pe de altă parte, de procesul
tehnologic pe care-l parcurg acestea şi de forţa de muncă
din sectorul de activitate respectiv.

Transformările suferite de societatea românească după
1990 s-au manifestat şi în industria textilă.  Astfel, dacă
până  atunci  industria  textilă  era  complexă,  incluzând
filaturi, ţesătorii, finisaje, fabrici de confecţii şi tricotaje,
după  acel  moment  structura  industriei  s-a  modificat,
ajungându-se ca, la ora actuală, aceasta să fie alcătuită
în mod preponderent din fabrici (sectoare) de confecţii.
Trebuie menţionat faptul că un procent foarte ridicat din
totalul  societăţilor  comerciale  care  au  ca  obiect  de
activitate realizarea de produse textile sunt orientate spre
munca în sistem lohn.

2. CALITATEA ŞI FACTORII CARE
O DETERMINĂ

După cum se ştie, calitatea, în sensul cel mai accesibil
cu putinţă, a fost definită ca reprezentând gradul de satis-
facere a consumatorului şi este orientată în patru direcţii:
spre produs, spre procesul tehnologic, spre beneficiar, spre
costuri.

În  aceasta  lucrare  nu  ne  propunem  o  abordare  ad-
literam şi  exhaustivă  a  calităţii,  ci  vom aborda  acest
subiect dintr-un  alt  punct  de  vedere,  mai  ales  ca  un

semnal de alarmă în contextul integrării europene.
Am afirmat  că  munca în  sistem  lohn este  preponde-

rentă în industria textilă. Producătorul, în speţă societatea
de  confecţii,  primeşte  materiile  prime  (ţesătura,  tricotul
etc.),  materialele  auxiliare,  precum  şi  documentaţia  de
execuţie  şi,  cu  personalul.  Cu  dotarea  tehnică  de  care
dispune, el realizează anumite confecţii. Putem afirma fără
teamă de greşi că factorii care influenţează produsul finit
sunt:  dotarea tehnică,  gradul de calificare profesională  a
personalului din societatea respectivă, modul de organizare
a serviciului de control al calităţii şi munca de concepţie.

2.1. Cotarea tehnică

Multe dintre societăţile comerciale ce produc textile au
fost înfiinţate după anul 1990 şi au fost dotate cu utilaje
provenind în mod preponderent de la vechile întreprinderi
(aşa-numitele  „maşini  casate”).  Puţine au fost  cele  care,
chiar de la început, au avut posibilitatea să cumpere maşini
noi.  Dacă,  la  început,  aceste  societăţi  erau  mai  degrabă
nişte ateliere de confecţii cu „o mână” de salariaţi, puţine
sunt cele care au reuşit să  se dezvolte şi  să  devină  ade-
vărate întreprinderi cu o organizare ştiinţifică a producţiei,
prin investiţii în vederea achiziţionării de noi utilaje şi a
implementării de noi tehnologii. Utilajele achiziţionate la
înfiinţare ofereau posibilităţi tehnologice limitate.

O  categorie  aparte  o  reprezintă  societăţile  care  s-au
desprins din vechile fabrici de confecţii.

2.2. Calificarea profesională
a personalului

Personalul angajat în societăţile textile provine, pe de
o parte,  din personalul care a lucrat înainte de 1989 în
confecţii, deci care a practicant aceeaşi meserie şi a fost
disponibilizat, iar pe de altă parte, din personal recalificat
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în  urma  disponibilizărilor  făcute  în  alte  sectoare  de
activitate.

Din discuţiile avute cu unii patroni de societăţi textile
am constat,  fapt  îmbucurător,  de  altfel,  că  personalul
corespunde din punct de vedere al calificării profesionale,
dar,  nu  de  puţine  ori,  aceştia  reclamă  atitudinea  perso-
nalului faţă de muncă. Ei susţin că, de cele mai multe ori,
salariaţii fac „lucru de mântuială”, că nu s-a putut constata
o  „conştiinţă  a  lucrului  bine  făcut”.  Cu  alte  cuvinte,
trebuie  schimbată  concepţia  despre  muncă,  fapt  ce
necesită efort, răbdare şi mai ales timp, precum şi găsirea
unor  pârghii  de  stimulare  sub  toate  aspectele  a
personalului muncitor.

2.3. Munca de concepţie, creaţie
tehnică, elaborare a documentaţiei
tehnico-economice

În  industria  textilă,  înnoirea  producţiei  se  face  la
intervale relativ scurte de timp, fapt impus, pe de o parte,
de tendinţele modei, iar pe de altă  parte,  de specificul
acestui  sector  de  activitate.  Prin  urmare,  se  impune  o
susţinută activitate de creaţie, care să se materializeze prin
modele noi lansate pe piaţă.

Acest  deziderat  este  realizabil  în  primul  rând  prin
existenţa, în societatea respectivă, a unui compartiment
specializat,  în  care  să  lucreze  oameni  pregătiţi  în  acest
sens. În societăţile mici şi în cele orientate spre sistemul
de muncă lohn, asemenea compartimente nu existǎ şi nici
nu-si  justifică  prezenţa  deoarece  beneficiarul  este  acela
care impune modelele; producătorul nu poate interveni în
nici un fel la elaborarea documentaţiei sau a produsului.
Vom aduce în discuţie câteva aspecte negative:

–  contractarea spre realizare a unor produse cu grade
de complexitate superioare celor care se pot realiza în mod
curent cu dotarea tehnicǎ din societate;

–  aprobarea  unor  termene  nerealiste,  care  conduc  la
muncă în salturi, nerespectându-se principiile organizării
ştiinţifice  a  muncii,  cu  consecinţe  grave  atât asupra
personalului, cât şi asupra calităţii produsului finit;

–  lansarea  comenzii  în  lucru  înainte  ca  pregătirea
prealabilǎ sǎ fie gata.

–  executarea  în  grabă  a  prototipului,  acceptarea  unor
modificări ale acestuia după începerea producţiei de serie etc.

Toate acesta se repercutează asupra calităţii produsului
finit.

2.4. Organizarea serviciului de control
al calităţii

Aşa cum s-a precizat, prin sistemul de muncă în  lohn
producătorii primesc atât materiile prime, cât şi materialele
auxiliare,  precum  şi  documentaţia  de  execuţie.  S-a
constatat că, de cele mai multe ori, producătorul nu face
decât  recepţia  cantitativă  a  produselor  respective,  iar
despre  o  adevărată  recepţie  calitativă  nici  nu  poate  fi
vorba.

Despre  existenţa  unor  servicii  sau,  mai  corect  spus,
despre  existenţa  unui  serviciu  de  control  al  calităţii,
organizat  pe  baze  ştiinţifice,  rareori  se  poate  vorbi.  De
regulă, controlul de calitate este asigurat de câte un salariat
mai  mult  sau  mai  puţin  avizat  şi  care  este  la  curent  cu
reglementările internaţionale

3. CONCLUZII

În condiţiile  integrării  României  în  U.E.,  pentru evi-
tarea unui impact foarte dur trebuie abordate următoarele
aspecte:

–  acordarea de către guvern a unor facilitaţi în dome-
niul investiţiilor în sectorul industrial, pentru modernizarea
sectoarelor existente şi crearea altora noi;

–  elaborarea unei legislaţii adecvate şi pentru sistemul
de  muncă  în  lohn,  deoarece,  de  cele  mai  multe  ori,
beneficiarii  nu au nici  o  responsabilitate,  deşi  produsele
trimise spre prelucrare nu sunt corespunzătoare din punct
de  vedere  calitativ;  cei  care  suportă  toate  consecinţele
sunt, în mai toate cazurile, producătorii;

–  popularizarea  legislaţiei  din  domeniul  calităţii  şi
crearea obligativităţii respectării acesteia de către toţi cei
implicaţi
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2. * * * Lege privind evaluarea conformităţii produselor.


