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REZUMAT. În scopul creşterii culturii generale de producţie la un nivel modern, asigurării unei organizări clare a 
producţiei şi utilizării eficiente a resurselor, este necesară implementarea „20 Key System “ – Program Practic 
pentru Îmbunătăţirea Continuă a Companiei. După benchmarking este necesar să se dezvolte Harta Radar. Acest 
grafic caracterizează nivelul de eficienţă al activităţii operaţionale a companiei printr-un sistem de "20 indicatori 
cheie". Prin urmare, sistemul "20 Key" se aplică atât pentru evaluarea nivelului actual de eficienţă a activităţii 
operaţionale, cât și pentru planificarea de viitor. 

Cuvinte cheie:  20 KEYS®, experienţă în implementare, benchmarking,  activitate operaţională, grafic color. 

ABSTRACT. For the raising of the general culture of production at a modern level, providing clear organization of 
the production and efficient use of resources it is necessary the implementation of the international “20 Key 
System“ – “The Practical Program of Continuous Company Improvement “. After Benchmarking it is necessary to 
develop the Radar Chart. This Chart characterizes the efficiency level of the operational company activity in the 
“20 Key“ indicator system. Therefore  the “20 Key“ System is applied both for evaluating the current efficiency 
level of the operational activity, and for the planning and its following up . 

Keywords:  20 KEYS®, experience of implementation, benchmarking,  Operational Activity, Color Chart. 

1. INTRODUCERE 

SRL „Fabbri-Inox” – întreprindere constructoare de 
maşini, specializată în producerea recipientelor din  
oţel inoxidabil şi tehnică simplă pentru industria ali-
mentară şi în special pentru întreprinderile vinicole. 
SRL „Fabbri-Inox” este întreprinderea cu o istorie de 
10 ani şi care la fel ca toate întreprinderile con-
structoare de maşini din republică suportă urmările 
unei crize economice profunde. Cu toate acestea, 
întreprinderea relativ repede a reuşit să se adapteze la 
noile condiţii economice şi treptat a început să-şi 
stabilizeze situaţia.  

Activitatea operaţională a întreprinderii se con-
frunta cu multiple probleme, atît de ordin intern, cît şi 
extern. Una dintre cele mai grave probleme interne în 
reabilitarea întreprinderii consta în aceea că nu există 
experiență şi abilități personale clare pentru organiza-
rea producției și pentru asigurarea calităţii produselor. 
Lipsa acestor abilităţi a fost neînsemnată în perioada de 
funcţionare la  capacitate redusă, cînd toate aceste 
lucruri erau compensate de prezenţa potenţialului 
neexploatat şi a timpului liber. Odată cu creşterea 
volumului de producţie şi vînzări pentru a asigura 
executarea la timp și corectă a comenzilor cu aşa o 
organizare a producerii devenea din ce în ce mai dificil. 
Din acest motiv, conducerea întreprinderii a apelat la 
practica internaţională cu privire la organizarea 
modernă a producerii şi asigurarea calităţii acesteia.  

A fost luată decizia: pentru ridicarea culturii gene-
rale a producerii la un nivel modern,  asigurarea clară a 
organizării producerii şi utilizarea eficientă a resurselor 

să se înceapă implimentarea sistemului  internaţional 
20 de chei – „Program Practic de Îmbunătăţire Conti-
nuă a Întreprinderii” şi în baza acestui sistem pentru 
asigurarea calităţii producţiei să se implimenteze în 
întreprindere şi să se certifice producţia conform siste-
mului de management al calităţii produselor ISO 9001: 
2000. În acest articol aş dori să analizez mai detaliat 
problemele de implementare a sistemului 20 de Chei. 

2. PROCESUL DE IMPLIMENTARE 

Opţiunea de a începe implimentarea sistemului 
„20 de Chei” cu forţele proprii a fost exclusă din 
start, deoarece specialiştii întreprinderii nu dispu-
neau de cunoştinţe  suficiente cu privire la acest 
sistem şi nici unul din ei nu avea practică de lucru cu 
acest sistem. În urma analizei situaţiei pe piaţa din 
republică a serviciilor de consultanţă, conducerea 
întreprinderii a decis să apeleze la SRL „ProEra 
Grup” pentru acordarea consultărilor privind imple-
mentarea acestui sistem.  

Lucrările au început cu efectuarea unui Bench-
marking personal în toate secţiile întreprinderii pentru 
toate cele 20 de chei şi în rezultat a fost elaborată 
Diagrama Radar. Au fost numite persoane pentru 
implimentarea cheilor, fiecare din aceştia a petrecut 
un curs de instruire a cheii ce urma să o implemen-
teze şi a luat parte la desfăşurarea  Benchmarking-ului. 

 În baza benchmarking-ului realizat şi a capacităţii 
disponibile a întreprinderii a fost elaborat planul de 
acţiune pentru fiecare cheie pe perioada de 1 an. 
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Planul de implimentare şi rezultatele Benchmarking-
ului au fost aprobate la adunarea de nivel înalt 
privind sistemul „20 de Chei”. Rezultatele bench-
marking-ului sunt reprezentate în diagrama radar 
(fig. 1) – poligonul albastru închis în centru. Această 
diagramă caracterizează nivelul de eficiență a 
activităţii operaționale a întreprinderii în sistemul de 
îndicatori „20 de Chei”. După cum se poate observa 
din datele diagramei-radar, nivelul iniţial arată o 
eficiență scăzută a activităţii operaționale a între-
prinderii și indică prezența unui potențial enorm 
pentru îmbunătățirea performanțelor întreprinderii. 

 

 
 

Fig. 1. Diagrama - Radar. 
 

 La etapa inițială, pe parcursul unei luni de zile au 
fost organizate pentru tot personalul întreprinderii 
prezentări și prelegeri cu privire la toate cele 
douăzeci de chei. Pe această bază și a problemelor 
existente ale întreprinderii, împreună cu manageri și 
specialiști au fost selectate unsprezece chei pentru 
prima fază de implementare.  

Pentru implimentarea sistemului „20 de Chei” au 
fost:  

– numit directorul de implimentare a sistemului 
„20 de Chei”; 

– numiţi specialiştii  celor 7 chei implimentate; 
– elaborate planurile de acțiune timp de șase luni 

pentru  fiecare cheie implimentată; 
– elaborat un plan general de acțiune;  
– stabilită structura organizatorică privind imple-

mentarea sistemului „20 de Chei”; 
– organizate cursuri de instruire suplimentară 

pentru cheile selectate. 
În baza planurilor semi-anuale se elaborează planuri 

lunare care detaliază activitățile și specifică terme-
nele de îndeplinire. În fiecare săptămînă are loc 
monitorizarea privind îndeplinirea  activităților. Pe 
baza monitorizării lunare privind îndeplinirea planuri-
lor se elaborează diagrama color, care este prezentată 
în figura 2. În baza graficului color se evaluează 
punerea în aplicare a activităților pentru fiecare cheie și 
în fiecare unitate a întreprinderii. Nota se determină 
în procente din plan. După cum se poate observa din 
diagramă  mai mult de 50% din unități au îndeplinit 
planurile lor în ianuarie 2008 mai puțin de 50%. 

Diagrama color reprezintă baza în elaborarea 
diagramei - radar pentru a evalua procesul de 
îmbunătățire a eficienței activităţii operaționale a 
companiei. Deci, în figura 2 realizările din cele 
6 luni  sunt reprezentate de un poligon de culoare 
verde deschis. Pe diagrama radar se arată în mod 
clar care sunt domeniile îmbunătățite din activitatea 
operațională și care au rămas la nivelul iniţial. 
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Sistemul 
 20 Chei 

Respon- 
sabili 

L. Fedotova A. Breahnă A. Breahnă A. Breahnă
80-

100% 
50-

79% 
<50%

1. Curăţenie şi organizare 
A. Breahnă,  
L. Fedotova 

0   23 23 0 0 3 0 15

2. Raţionalizarea sistemului/alinierea 
obiectiv. 

N. Budeanu       60 0 1 0 0 60

3. Activitatea grupurilor mici A. Breahnă   0     64 0 1 1 0 32
6. Îmbunătăţ. procesului de producţie 

(Analiza operaţiei) 
A. Breahnă         100 1 0 0  100

9. Deservirea utilajului şi a 
echipamentului 

S. Aftenii        57 0 1 0 0 57

10. Contpolul timpului şi devotament T. Hodirca       72 0 1 0 0 72
11. Asigurarea calităţii S. Aftenii        0 0 0 1 0 0 
13. Eliminarea pierderilor L. Fedotova       43 0 0 1 0 43
15. Dezvoltarea abilităţilor şi 

instruirea încrucişată T. Hodirca 
15     15 0 0 2 0 15

17. Management al eficienţei  V. Ababii      100 1 0 0  100
19. Conservarea energiei şi a 

materialelor 
V. Sărghi 

    
  67 0 1 0 0 67

Rezultate 

verde 80-100 0 0 0 2 2    13
galben 50-79% 0 0 0 5  5   31
roşu <50% 3 1 1 4   9  56

Cota de Verde pe secţie 0 0 0 18    13  
TOTAL 5 0 23 55 13 31 56   

 
Fig. 2. Diagrama color privind îndeplinirea planului de acţiune. 
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3. CONCLUZII 

∑ Sistemul "20 de Chei” permite estimarea 
nivelul de eficiență a activității operaţionale a între-
prinderii pe cele 20 de direcţii.  

∑ Nivelul de performanță  în fiecare direcție este 
caracterizat de un sistem de  indicatori cantitativi, 
care sunt reflectaţi clar în diagrama radar.  

∑ Sistemul „20 de Chei” se aplică atât pentru a 
evalua nivelul actual de eficiența a activităţii opera-
ționale, precum și pentru planificarea și urmărirea 
îndeplinirii planurilor. 
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