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REZUMAT. Scopul fundamental al procesului de organizare constă în realizarea unei eficienţe economice 

sporite. Producţia Lean reprezintă o filozofie de fabricaţie bazată pe timp. Reducerea timpului de producţie 

implică introducerea mai rapidă a noilor produse pe piaţă și recuperarea fluxului de numerar în timp mai 

redus, adică un timp mai redus între cheltuirea și primirea banilor.  Lucrarea prezintă modul de 

organizare a producției, la o firmă din industria automotive, bazată pe intrumente de reducere a 

costurilor. 

Cuvinte cheie: organizare, industria auto, reducere costuri.  

ABSTRACT. The fundamental purpose of the organization process is to achieve greater economic efficiency. 

Lean production is a time-based manufacturing philosophy. Reducing production time involves introducing 

new products faster on the market and lower cash flow recovery, which means less time between spending 

and receiving money. The paper presents how to organize production at an automotive company based on 

cost-cutting tools. 

Keywords: organization, automotive, cost reduction. 

1. NOȚIUNI INTRODUCTIVE 

Conceptul de management al producţiei moderne 

presupune îmbinarea ştiinţifică şi utilizarea superi-

oară în procesul de producţie a resurselor materiale, 

umane şi financiare în scopul realizării unei anumite 

cantităţi de produse, de o anumită calitate, la terme-

nele stabilite şi cu cheltuieli minime de producţie.[5] 

Managementul producţiei moderne operează, în 

general cu: 

- compomentele sistemului; 

- variabilele sistemului; 

- obiectivele sistemului 

Din punct de vedere al managementului organ-

izarea se defineşte prin ansamblul acţiunilor 

conştiente ale factorului uman pentru combinarea 

armonioasă, în concordanță cu anumite principii şi 

reguli, a tututor resurselor de care dispune o firmă 

pentru a obţine produse, lucrări sau servicii în 

cantitatea, la calitatea cerută de clienţi, cu eforturi şi 

cheltuieli cât mai reduse. 

Întreprinderea prin activitatea pe care o des-

făşoară realizează fluxuri de producţie concretizate 

prin bunuri şi servicii şi fluxuri financiare, concre-

tizate prin efectuarea unor cheltuieli şi obţinerea 

unor venituri. [2] 

Organizarea producției se consideră eficientă 

atunci când are ca rezultat  obținerea unui maxim de 

efecte economice, în condițiile unor cheltuieli 

minime.  

Este de la sine înțeles că rezultatele producției 

trebuie obținute obligatoriu în condițiile respectării 

standardelor de calitate. 

O eficiență economică ridicată se obține în 

condițiile aplicării în procesul de producție a unor 

tehnologii moderne, care valorifică la un nivel 

superior materia primă, materialele și energia, 

asigurând produse de calitate la un cost redus. În 

acest scop se folosesc metode științifice de orga-

nizare a activităților. [6] 

Principala componentă a sistemului de producţie 

este subsistemul de fabricaţie, a cărui funcţionare 

este asigurată de celelalte subsisteme.  

Subsistemul de fabricaţie constituie locul de 

desfăşurare al unui proces parţial al producţiei de 

bunuri prin care se realizează configuraţia şi 

proprietăţile finale ale produsului.  

Subsistemul de fabricaţie reprezintă componenta 

de bază a unui sistem de producţie şi are ca scop 

realizarea sarcinilor de fabricaţie  şi realizarea de 

produse ce pot fi oferite pe piaţă. 
Funcţia generală a unui subsistem de fabricaţie 

constă în transformarea unui flux de materiale şi 
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informaţii cu ajutorul unui flux de energie astfel 
încât  transformarea să mărească valoarea de între-

buinţare a produselor finite obţinute ca ieşiri ale 
sistemului. [3] 

Dezvoltarea sistemelor flexibile de fabricație și 

introducerea robotizării reporezintă direcții relative 

noi de organizare, cu efecte importante asupra 

sistemelor de producție. 

Un efecte negative al introducerii tehnologiilor 

robotizate îl constituie folosirea numai în proporție 

de 50-55% a fondului de timp al acestor tehnologii. 

Această situație nu se datorează unor erori tehnologice 

privind construcția sau modul de operare al 

calculatorului, ci a unei incorecte organizări și 

conduceri ale unității de producție. [6] 

Se constată astfel că, pericolul modificărilor 

tehnologice nu constă în efectul acestora asupra 

omului, ci în imposibilitatea acestuia de a le 

recunoaște și de a le sesiza și influența efectele. 

2. INDUSTRIA AUTOMOTIVE  

ÎN ROMÂNIA 

După anii 2000 industria auto în România a 

crescut continuu și astăzi se numără printre statele 

din Europa cu cea mai rapidă creștere în acest 

domeniu.  

Acest trend crescător se datorează investițiilor 

străine ce au fost realizate de companii importante 

precum Renault sau Daewoo ce a fost înlocuită 

ulterior de Ford. Aceste investiții la rândul lor au 

atras și alte investiții importante din partea firmelor 

producătoare de diverse părți componente sau 

subansambluri auto precum Continental, Takata, 

Autoliv, Faurecia Seating, SNR Rulmenți, etc. 

În România se realizează diverse componente de 

tipul rulmenților, arcurilor, transmisiilor, elemente-

lor componente ale cutiilor de viteză, volanelor, 

cablurilor electrice, subansamblurilor electronice, 

matrițelor, airbag-urilor, tapițeriilor auto, anvelope-

lor, caroseriilor, remorcilor. Unitățile unde acestea 

se realizează sunt variate atât ca dimensiuni și număr 

de locuri de muncă, pornind de la unități mici cu 

câteva zeci de salariați ajungând la unități cu mii de 

angajați. 

În general predomină capitalul german (la firme 

precum Continental Automotive, Ina Schaeffler, 

Siemens, Mercedes Benz, DTR Draexlmaier, 

Marquardt Schaltsysteme, Bosch, Kromberg & 

Schubert etc), dar sunt prezente și companii franceze 

precum SNR Rulmenți, Hutchinson, Faurecia 

Seatings, austriece (Hirschmann Automotive), spaniole 

(Grupo Antolin, Cie Automotive, Indcar,), japoneze 

(Takata, Sumitomo) sau suedeze (Autoliv), maghiare 

(Valkes), belgiene (VCST).  

 Au fost preferate ca locații pentru aceste in-

vestiții Sibiul, Brașovul, orașe ce beneficiau de o 

forță de muncă bine pregătită, cu o importantă 

tradiție (Întreprinderea de Piese Auto Sibiu a fost 

una dintre una dintre cele mai importante firme 

românești în domeniul auto la nivelul anilor 70-80. 

Înainte de anul 2000 au existat și alte companii ce 

produceau caroserii, remorci și suprastructuri auto 

dar și vehicule speciale, ce funcționau în județul 

Sibiu la Mediaș și Avrig).  

În zona Sibiului există o importantă deschidere 

spre spațiul germanofon.  

3. INSTRUMENTE DE REDUCERE  

A COSTURILOR PRIN 

REORGANIZAREA PROCESELOR  

DE PRODUCȚIE 

 Lean Manufacturing reprezintă o abordare 

sistematică de identificare şi eliminare a pierderilor 

(activităţi fără valoare adăugată) printr-o îmbună-

tăţire continua a fluxului de producţie produsului pe 

baza solicitării clientului, tinzând spre perfecţiune. 

 Producţia Lean este o filozofie de fabricaţie 

bazată pe timp. Reducerea timpului de producţie 

determină introducerea mai rapidă a noilor produse 

pe piaţă, precum şi timp mai mic între cheltuirea şi 

primirea banilor (recuperarea fluxului de numerar). 

5 S este un sistem de organizare și păstrare a 

ordinei și curățeniei în organizație ce permite 

realizarea unui mediu mai plăcut pentru angajați și 

permite obținerea de produse de calitate superioară. 

Scopul este acela de a obține o uzină curată și bine 

aranjată. Pentru acest lucru este necesar mobilizarea 

generală a întregului personal (post de lucru, linia de 

fabricație, celula, sectorul, birourile, întreaga uzină).  

 5S ajută la îmbunătăţirea productivităţii, repre-

zintă punctul de plecare pentru toate îmbunătăţirile, 

sprijină motivaţia pozitivă a angajaţilor, asigură un 

mediu de lucru plăcut, mai puţine probleme de 

calitate, îmbunătăţeste imaginea companiei. 

 5S cuprinde urm[torii cinci pași: 

SEIRI presupune sortare şi filtrare respectiv 

sorterea şi filtrarea elementelor inutile adică 

aruncarea rebuturilor şi deşeurilor. 

SEITON vizează sistematizarea, respectiv ampla-

sarea obiectelor oferind o aranjare şi identificare 

clară. Se testează prin găsirea unui obiect în maxim 

30 de secunde. 
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SEISSO presupune strălucire, curăţenie; Curăţe-

niea şi inspecţia zilnică determină responsabilităţi 

individuale pentru curăţenie. 

SEIKETSU vizează standardizarea și presupune 

reguli communicate şi respectate permanent. 

SHITSUKE adică susţinerea schimbării ce 

presupune menținere respectiv motivare pentru 

păstrarea nivelului atins. 5S trebuie aplicat zilnic. 

Pentru implementarea 5S este nevoie de pregătire 

inițială, audit iniţial, educație a angajaților. NU este 

o activitate de câteva săptămâni și pentru a da roade, 

este nevoie de implementare continuuă, pe toată 

durata de viaţă a firmei. Trebuie realizat un proiect 

pilot care să conţină planul de implementare și 

resursele disponibile, necesare, stabilirea sloganului 

de mobilizare personalului, realizarea de panouri de 

informare a rezultatelor. 

 Auditul iniţial cuprinde foaia de audit, stabilire 

echipei de audit, nivelul de pornire, obiectivele de 

atins, realizarea de fotografii din punct fix. În 

continuare este necesară instruirea, educarea tuturor 

persoanelor implicate prin folosirea de imagini din 

propria organizaţie. Primele propuneri de îmbună-

tăţire trebuie generate de audienţă şi trebuie notate, 

la fel ca şi toate întrebările şi nelămuririle existente. 

Planul de implementare a proiectului pilot trebuie 

discutat cu cel care trebuie să îl pună în aplicare. 

Etapele unui proiect de audit sunt: 

Sortarea este metoda de eliberare a spaţiului de 

la locul de muncă şi eliminarea tuturor obiectelor 

inutile cum ar fi: programe, piese de probă, desene, 

scule vechi sau defecte, accesorii, materiale 

nefolosite etc. Procesul de sortare are impact la 

nivelul mentalităţii la locul de muncă, deoarece 

elimină sindromul „se poate şi aşa”. 

 Tehnicile utilizate în acest sens sunt: etichetarea 

pe culori a obiectelor care nu sunt necesare, în 

funcţie de operaţiile de executat. Obiectele cu eti-

chete se mută într-un loc de păstrare, unde se va 

evalua necesitatea lor la un alt loc de muncă. 

Obiectele care nu sunt necesare se returnează celor 

care le-au adus, se păstrează în magazie, se vând, se 

dau sau pur şi simplu, se aruncă.  

Se creează în acest sens locuri pentru așa zis-ul 

„gunoi”. 

Rezultatul obţinut astfel este: mai puţin timp 

necesar pentru căutarea pieselor şi sculelor, siguran-

ţă sporită, îmbunătăţirea calitaţii şi a productivităţii. 

Stabilizarea (ordinea) înseamnă fixarea de loca-

ţii (limite). Al doilea pas al 5S se referă la aranjarea 

în ordine a obiectelor necesare la locul de muncă, 

astfel încât acestea să fie uşor de găsit/ identificat şi 

într-o ordine logică pentru a facilita utilizarea lor. 

Trebuie stabilite locaţii fixe, ca recipiente, rafturi 

modularizate, dulapuri cu uşi transparente, panouri, 

marcaje pe pardoseală pentru căile de acces, 

containere sau tomberoane pentru toate materialele 

şi sculele uzuale, depozitarea acestora fiind făcută în 

funcţie de frecvanţa utilizării lor. Atât timp cât 

amplasarea lor este uşor de înţeles pentru fiecare, 

situaţiile anormale vor fi observate imediat și 

remediate. 

Strălucirea (curățenia) înseamnă curăţenia 

iniţială şi curăţenia a tot ceea ce reprezintă locul de 

muncă adică pardoseală, maşini, dulapuri etc. 

Trebuie detectate sursele de murdărie, remediate 

sursele de scurgeri și trebuie asigurate suficiente 

materiale pentru efectuarea curăţeniei, la fiecare loc 

de muncă. Numai aşa se asigură creşterea calităţii 

produselor şi siguranţa oamenilor. Se focusează pe 

eliminarea necesității de a curăţa. 

Standardizarea înseamnă păstrarea stării 

obţinute prin stabilirea de reguli, obiceiuri şi 

proceduri standard. Munca standardizată se obţine 

prin găsirea celei mai bune metode de lucru de la 

oameni diferiţi, de pe acceaşi maşină sau banc de 

lucru; prin folosirea echipamentului standardizat 

cum ar fi: recipiente, dosare de culori diferite etc.; 

prin afişarea procedurilor standard pe panouri 

(managementul vizual) și prin folosirea listelor de 

verificare. Menținerea constantă a stării de curățenie 

și de igienă în sectorul de lucru prin reducerea 

cauzelor murdăriei, deci tăierea răului de la rădăcină. 

Susţinerea (rigoare / disciplina / menținerea 

curățeniei) urmăreşte asigurarea disciplinei şi 

angajamentul tuturor pentru păstrarea rezultatelor 

obţinute. Fără susţinerea schimbării, totul poate 

reveni rapid la o situaţie similară celei de la început. 

Pentru ca metoda 5S să poată fi implementată cu 

succes, nu trebuie pornit cu toate îmbunătăţirile 

concomitent. Trebuie dezvoltat un mediu în care 

cultura îmbunătăţirilor continuue să reprezinte 

standardul. Trebuie stimulate şi recompensate 

iniţiativele. Trebuie alocat timp pentru aplicarea 

îmbunătăţiri, deoarece aceasta este posibilă doar cu 

colaborarea tuturor angajaţilor implicaţi în 

implementarea proiectului pilot. 

Trebuie să existe angajamentul managementului, 

încurajarea acţiunilor de training pentru participarea 

angajaţilor la 5S, comunicarea tuturor acţiunilor şi 

rezultatelor auditului 5S. Pentru efectuarea auditului 

este bine să se constitue echipe de audit din 

departamente diferite, care să realizeze verificări 

periodice (şeful de schimb sau echipă face verificări 

zilnice, şeful de secţie face verificări saptămânale 

sau lunare, managementul superior face verificări 

trimestriale). 
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Fig. 3.1. Instrumentul 5 S. 
 

Un al şaselea S este siguranţa şi securitatea la 

locul de muncă care sunt asigurate prin folosirea de 

scule adevate/marcate adecvat, utilizarea echipa-

mentului de protecţie acolo unde este nevoie 

(salopete, mănuşi, ochelari de protecţie, măşti ,căşti 

etc); prin menţinerea liberă a culuarelor de acces ; 

depozitarea echipamentului de protecţie în locaţii 

predeterminate şi uşor de accesat. Trebuie avut grijă 

să nu existe material împrăştiat pe jos, pe pardoseli. 

Deci 5S nu înseamnă doar curăţenie, ci înseamnă 

organizare şi siguranţă la locul de muncă, marcare şi 

etichetare, audit pentru determinarea progresului şi 

menţinerea rezultatelor îmbunătăţite. 

Beneficiile celor 5S se traduc prin: 

• Creştrea productivităţii datorită creşterii calităţii 

produsului şi peroceselor, eliminării timpului de 

cautare a sculelor, reducerea timpului de staţionare a 

maşinilor, identificării mai rapide a problemelor; 

• Îmbunătăţirea securităţii la locul de muncă; 

• Identificarea rapidă a produselor şi a locurilor 

de muncă cu neconformităţi; 

Îmbunătăţirea moralului angajaţilor, introducerea 

celor mai bune practici, romovarea unei mai bune 

comuncări la locul de muncă, delegarea reponsa-

bilităţii de a îmbunătăţi locul de muncă. 

O verificare simplă a modului în care a fost 

implementată metodologia 5S este următoarea: Dacă 

o persoană poate să localizeze obiectul cautat în 30 

secunde, atunci 5S a fost corect și complet 

implementat. Se aplică şi la preluarea înregistrărilor 

electronice. 

JIT reprezintă producţia în conformitate cu 

solicitarea clientului: ce este necesar, când este 

necesar în cantitatea necesară. JIT este o filozofie de 

fabricaţie de mare interes pentru companiile in-

dustriale, datorită timpului de reacţie mai scurt 

(”flexibilitate”), proliferarea de noi segmente de 

piaţă şi produse, crearea de cicluri de viaţă reduse 

ale produselor. 

Strategia JIT constă în reducerea în mod constant 

a timpului necesar pentru transformarea comenzilor 

clienţilor în livrări efective, fiind un concept 

dezvoltat în cadrul sistemului de producţie Toyota. 

Implicaţiile JIT într-un atelier constau în con-

trolul vizual al liniei, consum redus de material, 

planificarea producţiei pe serii mixte de produse, 

amplasarea în celule, standardizarea pieselor. 

Producţia Just in Time are două principii de bază: 

flux de fabricaţie continuu şi sistemul care ”trage” 

de tipul ”Pull”. 

Fluxul continuu de fabricaţie este necesar de-

oarece producţia pe loturi este prea lentă pentru a 

răspunde timpului de tact solicitat de client și 

conduce la un nivel prea mare al stocurilor, ceea ce 

împiedică detectarea în timp util a neconformităţilor 

apărute pe parcursul procesului de producţie. 

JIT sau procesarea în flux unitar continuu (piesă 

cu piesă) se face după următoarele principii: 

•  Producţia este structurată ca un lanţ sin-

cronizat în care fiecare persoană are un volum de 

muncă echilibrat, faţă de furnizorul şi clientul său în 

acest lanţ. 

• Toate persoanele îşi termină treaba în acelaşi 

timp. Produsul este mutat atunci pe linie în aval, în 

mod sincronizat. 

• Fiecare persoană este împuternicită să oprească 

procesul de producţie, dacă observă vreun defect. 

• Timpul de tact setează ritmul de producţie 

astfel încât să egaleze ritmul de vânzare. 

Timpul total de producţie (timpul de tact) 

reprezintă timpul de lucru (totalul secundelor 

disponibile într-o zi lucrătoare) raportat la volumul 

de produse necesare (cerinţa de producţie zilnică). 

Ritmul de producţie este dat de Timpul de ciclu, care 

reprezintă timpul real necesar unui muncitor pentru a 

finaliza un ciclu în cadrul procesului său. 

Sistemul ”Pull” permite producţia în loturi mici. 

Astfel se reduc stocurile prin minimizarea numărului 
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de carduri Kanban de pe flux, şi producţia intră 

într-un flux continuu, prin mişcarea continuă în 

loturi mici a materialului sau a producţiei realizate. 

Producţia în loturi mici are multe avantaje, pentru că 

reduce stocurile, necesită mai puţin spaţiu şi de aici 

investiţii/imobilizări de capăt mai mici, aduce 

procesele mai aproape unele de altele, face mai uşor 

detectabile problemele de calitate, face procesele 

mai dependente unul de celălalt. 

Este o metodă utilizată petru prevenirea apariţiei 

unor erori accidentale în procesul de fabricaţie. Metoda 

este utilizată pentru detectarea erorilor, prevenire 

erorilor şi reprezintă un mod de a obţine 0 defecte. 

Aplicarea lui se bazează pe o regulă general 

valabilă în procesul de producție: dacă o eroare este 

posibilă atunci ea se va produce, mai devreme sau 

mai tarziu, din următoarele considerente: 

• este imposibil pentru un muncitor să-și mențină 

atenția permanentă și susținută pentru a garanta 

calitatea muncii sale; 

• instrucțiunile de lucru nu sunt întotdeauna clare 

sau bine înțelese; 

• există întotdeauna lucruri lăsate la aprecierea 

executantului; 

• există întotdeauna grade de libertate care permit 

execuția greșită a unei operații; 

• apar piese sau materiale asemănătoare, 

disponibile simultan, greu de diferențiat. 

Poka Yoke de prevenire face eroarea imposi-

bilă, deci corecția inutilă. Se opește procesul 

(mașina) atunci când se produce o eroare. Nu 

depinde de operator, factorul uman este scos din 

ecuație. Păstreză „piesa suspectă” pe loc atunci când 

o operaţiune este incompletă. 

Are o capacitate mare de a atinge zero defecte. 

Poka Yoke de detecție asigură alerta în cazul 

detectării unei anomalii deoarece: 

 Verificarea are loc imediat după proces; 

 Poate fi o verificare a procesului de către operator 

sau o verificare succesivă la procesele următoare; 

 Nu este eficientă 100%, deci nu va elimina 

toate defectele; 

 Eficientă în prevenirea defectelor spre a nu fi 

trecute la procesele viitoare; 

 simple și ieftine; 

 integrate în procesul de productie; 

 aplicate cât mai aproape posibil de originea erorii; 

 In general răspund unei singure problem; 

 Pot fi ignorate (voluntar sau nu). 

Prin pierdere se înţelege orice element care creşte 

costul produsului, fără a adăuga valoare pentru 

client. Pierderele pot fi cauzate de o multitudine de 

factori ca: amplasarea utilajelor, timpi de reglaj 

excesiv de mari, proces de producţie necompetiv, 

mentenanţă preventivă slabă, metode de lucru 

necontrolate, lipsă de organizare a locului de muncă, 

lipsă calitătii şi a încrederii faţă de furnizor, lipsa de 

preocupare (responsabilitate), transmiterea piselor 

defecte pe fluxul de fabricaţie, lipsa de comunicare a 

îmbunătăţirilor, supraproducţie, stocuri mari, depla-

sări/transport, procese fără valoare adăugată, 

perioade de aşteptare, numărare, etc. 

In cadrul „Sistemului de manufacturare Toyota” 
au fost definite următoarele pierderi: 

1. Supraproducţia (Overproduction): producerea 
de cantităţi mai mari de produse decât este necesar 

sau într-un ritm mai rapid decât este cerut sau la 
specificaţii mai înalte decât cele solicitate de bene-

ficiar. Acest lucru creşte riscul de învechire, creşte 
riscul de a produce un lucru greşit, creşte posi-

bilitatea de a vinde aceste elemente la un discount 
sau de a renunţa la ele ca ”fier vechi”. In procesul de 

producţie supraproducţia este însoţită de materiale și 
semifabricate suplimentare, spaţii de depozitare mai 

mari, containere şi paleți suplimentari, mai multe ore 

de muncă, necesitatea controlului stocurilor și o ne-
voie mai mare de transport (stivuitoare, camioane). 

Supraproducţia se datorează unui sentiment de 
nesiguranţă datorat posibilităţii apariţiei defectării 

utilajelor, absenteismului, nefurnizării la timp de 
semifabricate etc. De asemenea se caută minimi-

zarea efectelor unor posibile erori precum şi 
variațiilor de încărcare a ale liniilor de fabricaţie.  

2. Transportul (Transportation) vizează mutarea 
produsului din locul în care a fost produs în locul în 

care este necesar. Deplasările inutile consumă timp și 
energie fără să adauge valoare produsului și implicit 

reprezintă o pierdere. De multe ori deplasările 
semifabricatelor sunt considerate implicit ca făcând 

parte din procesul de producție. Ca soluție este necesar 
a se proiecta procesul de producție în așa fel încât 

posturie de fabricație să fie apropiate unele de altele. 

Un studiu ergonomic este de asemenea de mare 
însemnătate. 

3. Reprelucrarea (Defects) presupune refacerea 
unui produs care are defecte. Materialele, forţa de 

muncă şi echipamentele utilizate pentru înlăturarea 
defectelor ridică costul total al produsului. Produsele 

defecte se pot datora unor erori în documentații, 
furnizării de informaţii incorecte cu privire la 

produs, livrărilor întârziate, specificaţiilor incorecte 
de producţie, utilizării a prea multe materii prime 

sau generării de resturi inutile. 

4. Mişcarea (Motion) vizează orice mişcare de 

oameni sau maşini care nu adaugă valoare produsului. 

Amplasări defectuase ale utilajelor și un transport 

ineficient al semifabricatelor impun folosirea mai 

multor angajați decât ar fi necesar. Materialul trebuie 

să avanseze de la o celulă sau o poziţie la alta cât mai 

repede posibil fără oprire în orice loc de depozitare 

intermediară. Zonele de ambalare ar trebui să fie 
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aproape de sfârşitul procesului. Echipele de lucru şi 

unităţile de sprijin ar trebui să fie situate în apropiere. 
5. Așteptarea (Waiting) intervine atunci când 

oamenii sau maşinile rămân inactivi, aşteptând ca un 
proces anterior să fie finalizat. Timpul este o resursă 

limitată. În lumea de fabricaţiei, timpul înseamnă bani. 
Clienţi, cerinţele clientilor sunt calculate la secundă. 

Orice aşteptare din cauza defecțiunilor, reconfigurărilor 
sistemului de prelucrare, întârzierilor, amplasarii 

defectuase a utilajelor trebuie să fie eliminate. Prin 
mentenanța preventivă şi schimbarea rapidă a 

fabricației se obține competitivitatea la nivel global. 
Reducerea timpului de ciclu, prin eliminarea 

aşteptărilor în cadrul secvenţei de muncă poate avea, 

de asemenea, un efect profund asupra productivităţii. 
6. Stocurile (Inventory) vizează produse în exces 

care nu pot fi consumate imediat. Stocul este bine să 
fie în cantităţi mici, de aceea trebuie selectată 

metoda alternativă pentru minimizarea stocurilor. 
Stocul ascunde realitatea şi conduce managerii spre 

decizii greşite. Prevenirea stocurilor inutile este 
critică pentru succesul sistemului de producţie 

Toyota. Fluxul de productie continuu prin fiecare 
proces se realizeaza prin minimizarea stocurilor. În 

cazul în care apar capacităţi inegale în cadrul 
procesului, trebuie făcute eforturi pentru a echilibra 

fluxul de lucru în cadrul sistemului. Stocurile leagă 
activele, cum ar fi cele de numerar şi cele materiale. 

Stocurile necesită eforturi financiare, de manipulare, 
de forţă de muncă suplimentare. 

7. Munca de procesare care nu este necesară 

(Overprocessing). Aceste prelucrări sunt la fel de 
risipitoare ca și prelucrările insuficiente. Pentru 

exemplificare se consideră unei prelucrării care 
determină obținerea unei piese mai precise decât este 

necesar. Un alt exemplu este acela în care se 
prelucrează o piesă într-un timp mai lung decât este 

necear. Angajații trebuie educați să identifice aceste 
situații și să le evite. 

“KAIZEN” din limba japoneză este un cuvânt 
compus din KAI=schimbare; ZEN=pentru mai bine; 

termenul rezultat KAIZEN traducându-se prin 
sintagma “îmbunătăţire continuă”) reprezintă o 

strategie integratoare, transfuncţională prin care se 
desemnează îmbunătăţirea treptată, continuă a mana-

gementului şi a activităţilor firmei, precum şi a 
parametrilor de calitate, productivitate şi competi-

tivitate, cu implicarea directă a întregului personal. 

Natura conceptului Kaizen este aşadar simplă şi 

directă: semnifică ameliorarea continuă a limitelor 

acceptate la un moment dat în legătură cu standar-

dele, normativele, criteriile pe care se bazează 

activităţile firmei, ameliorare care nu trebuie să aibă 

sfârşit şi la care participă toţi salariaţii, indiferent de 

funcţie şi pregătire. 

Strategia Kaizen îi preocupă pe managerii ce 

operează cu resurse materiale şi financiare insufi-

ciente pentru că le permite schimbări bruşte, de 

natura inovaţiilor radicale în tehnologie şi dotare 

tehnică. Ameliorarea continuă include toate aspecte-

le legate de comportamentul uman. 

4.CONCLUZII 

Instrumentele de reducere a costurilor prezentate 
în lucrare funcționează cu succes la o firmă ce 

produce airbag-uri. 
Aceste instrumente au la bază filosofia japoneză 

ce implică ordine, disciplină, reducerea risipei, 0 
defecte, deziderate ce conduc în final la reducerea 

costurilor, obținerea unor produse la prețuri mai 
mici, creșterea productivității și îmbunătățirea 

activității firmei. 
Aceste instrumente sunt coroborate cu un 

management al calității totale. 
În același timp aceste instrumente sunt relativ 

ușor de susținut după ce au fost implementate, 
angajații fiind instruiți periodic în acest sens. Acest 

fapt permite firmelor ce activează în domeniul auto 

să angajeze operatori cu un nivel de pregătire relativ 
redus, care în urma instruirilor repetate ajung să 

creeze performanță fără costuri suplimentare. 
Procesul de croire la airbag-uri este diferit de cel 

din industria textilǎ producătoare de articole 
vestimentare datorită gradului mare de precizie cu 

care trebuiesc tăiate reperele. Se folosește un pro-
cedeu de croire cu ajutorul unor cuțite pe o mașină 

numită Lectra. 
Cu mașina automată de croit Lectra se obține o 

producție mult mai eficientă, calitatea se îmbună-
tățește, se optimizează procesele și utilizarea 

resurselor, se reduc pierderile și costurile cu fiecare 
etapă a procesului. Un lucru foarte important în 

folosirea acestei mașini de croit este faptul că se 
creează un mediu de lucru mult mai sigur pentru 

angajați. 

Dacă în industria confecțiilor, unele cusături de 
asamblare din procesul tehnologic se mai pot retușa, 

aici chiar și pentru o aplicare a stampilei necores-
punzătoare, piesa este declarată rebut. De asemenea 

nu se pot recoase reperele deoarece acele de cusut 
sunt foarte groase și lasă urme în material.  

În procesul de confecționare este necesarǎ crearea 
unor sabloane de coasere în care să fie așezate reperele 

în timpul executǎrii cusăturii pentru o cât mai mare 
exactitate a conturului acesteia şi pentru reducerea 

probabilitãtii de aparitie a erorii umane. 

 Calitatea este cel mai important aspect ce trebuie 

avut în vedere datorită importanței airbag-urilor în 

salvarea de vieți omenești.  

Se realizează o descompunere a produsului în 

repere componente şi se stabilesc fazele de prelucrare a 

reperelor, urmate de fazele de asamblare şi finisare. 
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Deoarece unei variante constructiv-estetice ale 

produsului îi pot corespunde mai multe variante 

tehnologice, în alegerea variantei optime se va avea 

în vedere timpul realizat, posibilităţiile tehnologice 

ale utilajelor, restricţiile impuse de materia primă. 

Cu scopul de a se folosi întreaga capacitatea a 

utilajelor şi a executanţilor, la această firmă se 

realizează o culpare a fazelor în operaţii. Pentru aceasta 

este necesar a se respecta următoarele indicaţii: 

 fazele cuplate să se realizeze cu acelaşi 

utilaj,dispozitiv sau mobilier tehnologic, în cadrul 

aceluiaşi loc de muncă; 

 numărul de muncitori însumat prin cuplare să 

fie un număr întreg sau să se apropie foarte mult de 

un număr întreg; 

 fazele cuplate să nu necesite întoarcerea în flux a 

detaliilor şi/sau a subansamblelor pe distanţe foarte 

mari; 

 fazele manuale ce urmează a fi cuplate să 

aparţină aceleiaşi zone de confecţionare a produsului; 

 se admit cuplări ale fazelor manual-mecanice 

ce se desfăşoară la una sau două maşini învecinate. 

Echilibrarea încărcării linilor tehnologice depinde 

de corectitudinea cuplării fazelor în operaţii. 

Fazele cuplate vor fi evidenţiate prin încercuirea 

lor în graficul procesului tehnologic sau prin 

centralizare tabelară. 

Graful procesului tehnologic cuprinde totalitatea 

fazelor necesare realizării unui produs. Fiecare fază 

va fi reprezentată de un nod care va furniza 

informaţii referitoare la: 

• conţinutul fazei: prin numărul de ordine din 

procesul tehnologic de confecţionare sau de finisare; 

• utilajul sau mobilierul tehnologic cu care se 

realizează faza respective ce este evidenţiat prin 

simboluri grafice (figuri geometrice); 

• relaţii de precedenţă între faze. 

În interiorul fiecărui simbol grafic se notează 

numărul fazei şi norma de timp, sau numărul de 

executanţi rezultați din calcul. 

Tabelul 1. Exemplu de centralizare tabelară  

a fazelor cuplate 
 

Nr. 

crt. 

Numărul 

fazei sau al 

operaţiei 

Numărul de 

muncitori 

cuplaţi pe fazã 

Utilaj, dispozitiv, 

mobilier tehnologic 

1 1 + 2 1 1 maşina imprimat 

2 3 1 1 maşina automata 

3 4 1 1 maşina automata 

4 5 1 1 ştanţă 

5 6 2 2 maşini automate 

6 7 2 2 maşini simple 

7 8 1 Doua mese de control 

8 9 4 4 maşini simple 

9 10 

 

1 O masă de ştampilat şi 

Detectorul de metale 

10 11 1  Masă inserat 

11 12 3 Masă folding cu 

dispozitiv de control al 

pieselor 
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