
 

INSTRUCȚIUNI DE LUCRU MANAGEMENT Cod: ILM.QC.05 

ORGANIZAREA  

MANAGEMENTULUI VIZUAL 
Editia: 1 Revizia: 0 

Pagina: 1 din 2 

 

 

Intocmit: dr.ing Traian Crișu Validat în ședinta QC-AD din ..............  

Data /Semnătura: 27.11.2019 Data /Semnatura: 28.11. 2019 
ISO9001/Instrucţiuni/OrganizareManagement Vizual                                                                          Cod FS.01.2, rev.1 

1. INTRODUCERE ȘI  DOMENIUL DE APLICARE 
Instrucțiunea se aplică de către Managerul care răspunde de implicarea salariaților unui loc de muncă în semna-
larea operativă a problemelor apărute, pentru creșterea  satisfacției muncii și respectiv de salariați. 
 

2. TERMENI (conf. ISO 9000:2015, Principii fundamentale și vocabular)  
2.1.satisfacția clientului (intern) = percepție a clientului despre măsura în care sunt indeplinite așteptările 
sale. Ex. Conducerea așteaptă  raportarea sarcinii planificate, salariatul punerea resurselor la dispozitie 

2.2. implicare = participare la o activitate, la un eveniment sau la o situație. 
 

3. INSTRUCȚIUNEA PROPRIU ZISĂ  

Etapele modului de lucru Detalii 

3.1 Introducere.  

Soluții eficiente de eliminare a problemelor  la locul de muncă 

vin din partea salariaților, dacă sunt informați în scris și 
încurajați / motivați să se implice în aceasta, cu ajutorul 
managementului vizual, pe bază de panouri.  

Problemele=  pierderi de tip TIMWOODS 
Comunicarea se realizează cu ajutorul panourilor 
de afisaj existente, amplasate : 

a) La birou 
b) La atelier 

3.2. Conținutul panoului de afișaj. Comunicarea Sus-Jos 

Panoul trebuie să redea in principiu 7 categorii de informații, ce 
se plasează in locurile indicate de modelul din Anexă. 

Informatiile minimale afisate de managerul desemnat sunt: 
a.Declaratia conducerii sau Politica firmei- coltul dreapta sus 
b. Indicațiile privind escaladarea problemelor (timpii de reactie) 
– coltul dreapta jos 
c. Informatiile despre riscurile asociate locului de muncă – 
partea stângă a tabelului 
d. sarcinile de productie pe perioada de referință (săptămâna,  
luna, an ) – in partea stângă jos 
e. rezultatul ultimului audit extern si respectiv 5 S, in partea 
stângă sus , la calitate și respectiv in centru, la informatii 
despre resursa umană  

Avantajele metodei: se elimina întreruperea 
activității de către vizitatori; lucrătorii raportează 

problemele în timp real, când le constată, fără a 
trebui să se deplaseze; rezultă o evidență 
succintă a problemelor care, urmată de analiza 
unui manager poate duce la măsuri de limitarea 
pierderilor. 
Note. c- se preia  din Raportul de evaluare a 
riscurilor SSM;  
A,b și c – sunt obiect al instruirii inițiale a anga-

jatului 
e – este foarte important să nu mai reapară 
observațiile / neconformitățile identificate  

3.3 Consemnarea problemelor. Comunicarea Jos-Sus 

Informațiile ce se consemnează și afisează de către salariații 
arondați acestor afișiere sunt: 
f. problemele de mentenanta  utilaje – în partea dreapă jos   
Notă. Pot fi semnalate si alte probleme, de ex. referitoare la 
echipamentele de protectie, care deriva din obligatii scrise in 
fisa postului sau Regulamentul intern 

 

Acestea sunt din categoria celor care afectează 
realizarea sarcinii de productie dar și cele la care 
face referire 3.2. b- escaladarea problemelor 
Informatia se consemneaza pe hartie sau post-it, 
dacă este aplicabil  (informație succintă) 
Se va trece numele salariatului, data și ora.  

3.4. Soluționarea problemelor. Actualizarea informatiei 

Soluționarea problemelor semnalate se face cu respectarea 
procedurilor SMI 
Managerul desemnat  are obligația de a schimba informația 
inițială orid e cîte ori aceasta nu mai este de actualitate ! 

Modul de abordare descris respectă prevederile 
procedurii de tratare a neconformitatilor  și 
acțiuni corective ! 
Notă. Declarația de politică este informație care 
ramane valabilă 1-3 ani, până la revizuire ! 

 

4. DISPOZITII FINALE 

Prezenta instrucțiune intră in vigoare la data validării în sedința Cercului Calității. Membrii cercului sunt 
liberi să promoveze aplicarea ei adecvată în organizații. Persoanele desemnate vor aplica instrucțiunea,  

analiza periodic eficiența metodei și raporta la analiza efectuată de management. 

Indicator revizii:  rev.0- nov.2019
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ANEXA 1. 

Conținutul cadru al panourilor de afisaj 

Notă. Acesta comporta mici diferente, functie de ce indicator este important la un loc de muncă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 2. Extras din ISO 9004:2010 cu privire la alegerea indicatorilor cheie 

 

Informații 

SSM 
(crucea verde) 

 

 

 

Zilele cu 
incidente 

se roșesc 

Informații  

 
(declarația 

conducerii) 

 

 

 
Escaladarea 
problemelor 

(timpi de 

reacție)  

COSTURI 
Foto neconfor-

mități depistate 

LIVRĂRI 
 

Planificat /realizat din 
programul de fabricație 

Mentenanță 
 Probleme cu 

utilajele  

Resursa 

umană 

 

 
 

Evidențieri 

Tabel cu 

nivele de 

calificare 

CALITATE 
 

Diagramă cu indicatori 

specifici calității produselor 


