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ABSTRACT. This article explores a balanced system of standardization and system control that can be seen as “the new 
standardization.” Development’s necesity of interlocking system of measures and standards that will move a company toward a 
profitable future. By implementing this system, a company will be able to: successfully implement lean on a daily basis, use 
standards to control performance at all levels of the organization, create a foundation for all training and prepare for continuous 
improvement. 
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REZUMAT. Aceast articol explorează un sistem echilibrat de standardizare şi control care poate fi denumit ca “noua 
standardizare” sau standardizarea lean. Necesitatea dezvoltări unui sistem legat de măsuri şi de standarde care va direcţiona o 
companie spre un viitor profitabil. Prin implementarea acestui sistem, o companie va fi capabilă să: implementeze zilnic cu succes 
conceptul lean, utilizeze standardelor pentru a controla performanţa la toate nivelele organizaţiei,  creeze o fundaţie pentru toate 
activităţile de pregătire şi să se pregătească pentru îmbunătăţirea continuă. 
 
Cuvinte cheie: Îmbunătăţire continuă, management, standardizare, fabricaţia lean. 
 
 
1. INTRODUCERE 
 
    La sfârşitul fiecărei zi de lucru fiecare persoană ar trebui să se întrebe, “M-a controlat munca, sau eu pe ea?” Într-o 
companie lean răspunsul este, “Eu am controlat munca.” Motivul îl reprezintă standardizarea şi controlul. Munca standardizată 
este cea mai bună modalitate pentru a efectua orice funcţie din cadrul companiei. Este studiată, măsurată, documentată şi 
controlată la toate nivelele unei organizaţii. Dacă un proces nu satisface un standard imediat au loc câteva lucruri: se identifică 
cauza principală a problemei şi este eliminată imediat sau este îmbunătăţit standardul (Constantinescu, D., 2002). 

Din păcate, există o problemă în cadrul companiilor – chiar şi în cele care cred că au creat standarde. De obicei standardele 
există într-o carte şi în realitate nu sunt utilizate. De câte ori nu  vedem standarde de calitate foarte bine explicate care sunt un 
mister pentru muncitorii din atelierul de lucru. De ce?  Sunt scrise din motive de certificare, nu pentru controlul operaţional. Şi 
foarte puţini oameni au habar de ele. 

O altă problemă comună este faptul că standardele sunt de obicei neechilibrate. De cele mai multe ori o companie va avea 
mult prea multe standarde de calitate şi prea puţine standarde de management, măsurare, organizare a locului de muncă, 
pregătire şi standarde administrative. Rezultatul este: chiar şi standardele bune nu pot funcţiona acolo unde este un 
dezechilibru. Această lucrare cercetează un sistem echilibrat de standardizare şi control, un sistem legat de măsuri şi standarde 
care va îndrepta o companie către un viitor profitabil.  
 



 

2. IMPLEMENTAREA  STANDARDIZǍRII ÎNTR-UN SISTEM LEAN 
 

     Standardizarea lean este un sistem care: conectează obiectivele companiei de măsurile Lean; transformă măsurile în 
standarde; aplică măsurile Lean performanţei atelierului de lucru; personalizează standardele pentru a satisface nevoile 
diferitelor tipuri de operaţii; defineşte nivelul de control pentru o situaţie dată; implementează un sistem cu răspuns rapid; 
implementează îmbunătăţirea continuă; identifică ce tip de control trebuie utilizat, incluzând afişele, punctele vizuale de 
control, dispozitivele poka yoke şi lecţii punctuale. 

Noua standardizare reprezintă un sistem de standardizare şi control care depăşeşte cu mult limitele obişnuite ale “cărţii 
negre” de proceduri standard de operare. De fapt, procedurile standard de operare reprezintă o singură etapă în ierarhia de 
control a unei companii. În figura 1 se prezintă cum să se construiască sistematic punctele de control într-o companie. 

Prin implementarea unui Nou Sistem de Standardizare o companie va fi capabilă să: implementeze zilnic cu succes 
conceptul Lean; utilizeze standardele pentru a controla performanţa la toate nivelele organizaţiei;ă creeze o fundaţie pentru 
toate activsităţile de pregătire şi  să se pregătească pentru îmbunătăţirea continuă. 

 

 
Fig.1 Ierarhia standardizarii şi controlului 

 
Pot fi identificaţi nouă paşi în aplicarea Sistemul Noii Standardizări: crearea unei strategii Lean, cu obiective; selectarea 

măsurilor standard pentru toate nivelele organizaţiei; aplicarea muncii standard; comunicarea şi pregătirea tuturor; 
implementarea unui sistem cu răspuns rapid; implementarea punctelor de control vizuale; transformarea standardelor în 
componente ale proiectării muncii (sau reproiectarea locului de muncă); implementarea dovedirii greşelii; continuarea 
îmbunătăţirii standardelor. 

Pasul 1: Crearea unei strategii Lean. Standardele încep de sus. Primul pas în implementarea Noii Standardizări este de a 
revizui strategia corporaţiei. Dacă nu s-a realizat o strategie Lean sau dacă trebuie actualizată, acesta este momentul potrivit. 
Realizarea unei strategii Lean cu obiective creează fundaţia pe care se vor construi toate standardele. Trebuie creată “o 
stabilitate pentru obiective.” Din acest motiv, oamenii ar trebui să fie capabili să înţeleagă strategia şi obiectivele. Acestea ar 
trebui să fie simple şi la obiect. Şi ar trebui explicate tuturor – şi revizuite şi revăzute. O Strategie Lean ar putea fi diferită de la 
o companie la alta dar se va concentra pe probleme ca: fiabilitatea, calitatea, timpi mici de execuţie, flexibilitate, şi satisfacţia 
clientului. Va fi de obicei reprezentată de o scurtă afirmaţie (care să surprindă principala competenţă a companiei) şi de câteva 
obiective majore. Va include de asemeni principiile pentru implementare. Strategia trebuie să fie în rezonanţă cu planul de 
afacere de ansamblu al companiei. 

Pasul 2: Selectarea măsurilor standard. Noua Standardizarea leagă strategia şi măsurile de atenţia angajaţilor şi 
performanţă. Pasul 2 are trei elemente: echilibru, consemnarea la toate nivelele, măsurarea. 

 Echilibrul. Echilibrul înseamnă concentrarea asupra tuturor aspectelor companiei. Sistemul se concentrează asupra 
proceselor care conduc la rezultate la fel de mult cum se concentrează asupra rezultatelor în sine. Este nevoie de o abordare 
echilibrată a măsurilor interne şi externe pentru a surprinde toate aspectele companiei. Un sistem de măsurare echilibrat oferă 
patru perspective: indicatori financiare (satisfăcând acţionarii), procesele interne ale afacerii (procesele interne cheie), nevoile 
şi aşteptările clientului (satisfăcând clientul), îmbunătăţirea continuă (creştere, inovare, şî îmbunătăţire). 
 Un sistem echilibrat evită măsurile care fac să arate bine o funcţie în detrimentul alteia. Într-un sistem echilibrat performanţa 
vânzătorului va fi măsurată diferit.  



 

 Consemnarea la toate nivelele. Companiile care au avut cel mai mare succes cu indicii standard au realizat că indicii de 
performanţa cei mai buni trebuie să fie traduşi liniei fruntaşe de productie unde se poate face diferenţa. Sistemul de măsurare 
ar trebui să ofere mai multă putere oamenilor. Ar rebui să-i ajute să participe la viziunea corporaţiei. 
Ca parte din procesul de împuternicire este sprijinul oamenilor pentru a-şi dezvolta proprii indici de performanţă. Într-o 
companie mică de producţie nu sunt necesare mai mult de trei nivele de consemnare.  

 Măsurarea. Unul din cele mai bune motive pentru care se realizează măsurarea este: ceea ce este măsurat se şi face. 
Aprope orice lucru pe care o personă doreşte să-l facă poate fi legat de măsurare. Cu cât o persoană este mai bună la realizarea 
măsurării cu atât operaţia respectivă se realizează mai uşor. Şi problemele pot fi identificate înainte să devină serioase dacă 
măsurarea este realizată în mod corect. Ceea ce se măsoară se şi face şi ceea ce nu se măsoară nu se efectuează. Acest lucru se 
întâmplă datorită faptului că măsurarea este în acelaşi timp o preocupare dar şi un mod de avertizare. Când se realizează 
măsurarea, apare şi atenţia asupra detaliilor. Dacă se alege măsura corectă, oferă o avertizare la faptul că ceva ar putea să 
mergă greşit. 

Pasul 3: Măsuri standard la fiecare nivel. Măsurile operaţionale reflectă performanţa din zonele definite de obiectivele 
primare, în special satisfacţia clientului, indici financiari, îmbunătăţirea procesului, şi dezvoltarea unei organizaţii care învaţă 
în continuu. În selectarea grupului de măsuri la nivel de operaţie şi departament trebuie luate în considerare atât intrările cât şi 
ieşirile. În plus, măsurile trebuie să fie specifice acelei operaţii sau departament. 
Pe măsură ce indicii se apropie de operaţii ar trebui să fie împărţiţi şi să devină mai specifici. Acest lucru portă numele de 
“stratificare.” Stratificarea defimeşte motivele pentru care un veniment apare astfel încât să fie corectat. De exemplu (Sekine, 
K.,1998), timpul de staţionare poate fi stratificat în următorii indici la nivel operaţional: timp necesar al adaptării liniilor de 
producţie; mentenanţă planificată; mentenanţă neplanificată; cedarea utilajului; inspecţii şi verificări; căutarea şi aşteptarea 
instrumentelor şi materialelor. Este important ca grupurile/echipele să aibă o perspectivă de ansamblu echilibrată cu privire la 
performanţa lor. Indicii echilibraţi trebuie să oglindească obiectivul Producţiei Lean: producerea unei calităţi ridicate, la timp, 
la cel mai mic cost posibil. Indicii standard creează fundaţia pentru performanţă. 

Pasul 4: Aplicarea muncii standard. Munca Standard este formată dintr-un set de proceduri care controlează fiecare 
element dintr-un proces astfel incât este mereu efectuat în aceeaşi modalitate. Munca este organizată pentru a se asigura 
eliminarea pierderilor. Munca Standard este flexibilă, şi este un proces în evoluţie. Reprezintă o componentă importantă a 
activităţilor Producţiei Lean deoarece dă ritm producţiei, ajută la eliminarea pierderilor, şi îmbunătăţeşte standardele. 
Munca ar trebui să curgă in fabrici la fel cum apa curge într-un râu. Dar lucrurile au tendinţa de a se acumula. Orice lucru care 
nu este necesar, indiferent dacă este minor sau major, poate cauza o inundaţie. Ar fi cel mai bine dacă această inundaţie ar fi 
prevenită şi fluxul ar curge lin fără niciun obstacol sau problemă. 

 Echilibrarea liniei. Una din primele sarcini în crearea Muncii Standard este de a determina cum trebuie distribuite cel 
mai bine elementele muncii (operaţiile) în fluxul de valoare pentru a satisface Tactul (Taiichi Ohno, 1988). Această sarcină 
este numită Echilibrarea Liniei de Producţie. 
În mod obişnuit, unele operaţii durează mai mult decât altele, astfel operatorii nu fac nimic în timp ce aşteaptă următoarea 
componentă. Pe de altă parte, unele operaţii ar putea necesita mai mult de un operator. În încercarea de a obţine starea ideală 
fără aşteptări şi o utilizare optimă a personalului, se utilizează Echilibraera Linei. 

 Proiectarea fluxului. După echilibrarea procesului şi determinarea timnpului standard a unui ciclu pentru o anumită 
muncă următoarea etapă este crearea unui flux standard pentru proces. 
O modalitate de a obţine fluxul dorit şi de a atinge ţintele de producţie este reconfigurarea operaţiilor în celule de muncă. 
Celula va avea echipamentul şi personalul aranjat în secvenţe de proces. Celulele de muncă efectuează toate operaţiile 
necesare pentru a termina un produs sau o secvenţa majoră de producţie. Prin aranjarea operaţiilor în celule, operatorii pot 
produce şi transfera câte o componentă cu creşterea siguranţei şi reducerea efortului. 

 Munca standard. Pentru un a obţine un flux constant în cadrul producţiei, şi în cadrul fiecărei celule pe care o creaţi, 
trebuie să fiţi siguri că indiferent cine efectuează munca va obţine acelaşi Tact – şi va obţine un timp constant pentru ciclul 
elementelor de muncă alocate. 

 Tabelul de combinarea a muncii standard. Pentru a completa o evaluare precisă a oricărui proces care necesită 
operaţii manuale sau combinarea operaţiilor manuale şi automate, trebuie să complet tabelul de combinarea a muncii standard. 
Tabelul arată clar fluxul de muncă manuală şi automată care alimentează diferiţi paşi a unui proces de muncă şi indică precis 
de cât timp este nevoie pentru fiecare pas. În plus, pentru a ajuta la determinarea a ce combinaţie de operaţii sunt posibile, se 
înregistrează durata de timp în care utilajele sau maşinăriile sunt operate în mod automat. 

 Graficul muncii standard. Completarea graficului muncii standard în principiu cu aceeaşi paşi utilizaţi la completarea 
tabelului de combiarea a muncii standard. 

Pasul 5: Pregătirea tuturor. Scopul acestui pas este de a crea şi implementa un plan continuu de pregătire pentru toate 
standardele. Pregătirea fiecărui angajat este importantă pentru a obţine standardele. Oamenilor li se va cere să-şi schimbe 
comportamentul, să deprindă noi obiceiuri, şi să înveţe noi aptitiduni. 

Pasul 6: Implementarea unui sistem cu răspuns rapid. 
 Un standard devine fiabil când este deprins de cineva. Uneori, este necesară pregătirea ulterioară. Alte ori, standardele 
necesită îmbunătăţire ulterioară. Totuşi alte ori, există o operaţie care cauzează o problemă. Oricare ar fi cazul, când nu se 
atinge un standard, trebuie să se acţioneze imediat. 



 

Pasul 7: Implementarea punctelor de control vizuale şi a afişelor. Scopul acestor instrumente este de a atinge 
standardele. Dar nu doar a procedurilor standard de operare. Toate standardele, inclusiv standardele materiale ale locului de 
muncă, standardele instrumentelor, standardele de performanţă, standardele de mentenanţă – orice regulă la care vă puteţi 
gândi. Ideal pentru aceste instrumente ar fi să fie complet integrate în acţiuni încât să se elimine devierea de la standarde. Într-
o fabrică toate afişele şi punctele de control lucrează împreună pentru a forma un limbaj vizual astfel încât fabrica să fie văzută 
ca o Fabrică Vizuală. 

 Panourile (Signboards). Unele puncte de control vizuale sunt specifice unui standard sau unei zone de lucru. Altele pot 
fi implementate în întreaga fabrică. Startegia Panourilor reprezintă un exemplu. 

 Sistemul 5S ( sau chiar 7S). Un alt pas în dezvoltarea unei fabrici vizuale este implementarea şi standardizarea 5S. 
Sistemul 5S creează fundaţia pentru o fabrică vizuală prin utilizarea indicatorilor de locaţie (linii, etichete, şi semne) precum şi 
codificarea cu ajutorul culorilor. 

 Măsurători vizuale. Utilizarea eficace a informaţiilor depinde de raportarea eficace şi de afişarea informaţiilor. Din 
acest motiv Măsurătorile Vizuale pot fi atât de utile în implementarea Sistemului Lean. 

 Afişele. Afişele reprezintă o metodă de a comunica vizual informaţii importante cu privire la locul de muncă, siguranţă, 
operaţii, depozitare, calitate, utilaj, instrumente, activităţi de îmbunătăţire şi alte standarde de muncă. 

Pasul 8: Încorporarea standardelor în structura locului de muncă. Integrarea standardelor la locul de muncă, sau 
reproiectarea locului de muncă, va părea ca un pas logic la acest moment. Reproiectarea liniilor de producţie în celule de 
muncă reprezintă primul pas logic. Reamplasarea departamentelor de recepţie şi de transport va fi următorul pas. Înainte este 
mult mai important de înţeles principiile care stau în spatele a ceea ce se doreşte să se realizeze. 

Pasul 9: Implementarea dovedirii greşelii. Scopul este obţinerea de zero defecte – să nu treceţi niciodată un produs 
defect şi eliminaţi riscul ca un defect nedetectat va ajunge în mâinile clientului. Există cinci paşi: schimbarea şablonului; 
analizarea pentru problemelor de calitate; listarea deviaţiilor de la standarde ; identificarea condiţiile de avarie/defectare; 
implementarea dispozitivelor de detectare a erorii tip Poka-Yoke. 

Pasul 10: Îmbunătăţirii continuă. Îmbunătăţirea implică identificarea stării actuale, şi apoi eliminarea spaţiilor dintre 
viziunea echipei cu privire la cum ar trebui să fie lucrurile în viitor. Îmbunătăţirea înseamnă descoperirea CUM vei reuşi să 
umpli golurile dintre PREZENT şi VIITOR. Acest concept este ilustrat în figura de mai jos.  În sistemul Standardizării Lean 
viitorul este reprezentat de un standard. O echipă de îmbunătăţire ar putea să nu înceapă procesul cu un standard, dar trebuie 
să-l termine cu un standard. Abordarea Sistemului de Îmbunătăţire Continuă este mai disciplinată. În orice caz când este 
implementat ca parte a Standadrizării Lean pare natural aproape uşor.  
 

 

Fig.2 Procesul de îmbunătăţire continuă 
 

Beneficiile cheie ale Îmbunătăţirii Sistematice Continue sunt: impiedică la tragerea de concluzii greşite, uşurează analiza 
totală a unei probleme, împiedică la abordarea de probleme care sunt prea mari, obligă la planificare, implementare şi evaluare 
de soluţii, care încorporează îmbunătăţiri, nevoie de standardizare şi sprijină procesele de îmbunătăţire. 
 
3. CONCLUZII             
 

Astăzi, cu cel mai înalt nivel al competiţiei în industrie din toate timpurile, implementarea Standardele Lean ar putea fi 
singurul lucru care stă între succes şi esec total pentru unele companii. S-a dovedit a fi un program care funcţionează. Poate fi 
adaptat nu doar in fabrici dar şi în construcţii, transporturi şi în multe alte situaţii. Concepte, care stau la baza Managemetului 
Total al Calităţii  sunt relevante si prin urmare, experienţa acumulată şi tehnicile implementării TQM pot fi utile şi trebuie să 
fie luate in consideraţie la implementarea sistemului lean. Orice companie ce incearca să dobandească recunoastere de talie 
mondială prin alte programe cum ar fi Just in Time (JIT), Total Quality Management (TQM) sau  Lean Manufacturing, vor 
descoperi rapid că aceste programe nu vor avea efectul scontat fară o utilizare completă a acestor standarde si  obiectivul de a 
fi competitiv  pe o piată  mondială nu poate fi atins.  
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