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ABSTRACT

ABSTRACT

The Habilitation Thesis represents a sum of my technical and managerial experience
gained during my activity performed during 1989-2016 period and summarizes the results of my
scientific research and teaching activities carried out at the "Petru Maior" University of Tîrgu
Mureș after obtaining the PhD in Civil Engineering Engineer at the Technical University of ClujNapoca (September 1997).
Therefore, the thesis summarizes the main results obtained within the researches
undertaken in the field of civil engineering that are approached from the point of view of
engineering and management in construction. Also, the thesis presents the research results
undertaken in the field of production management and human resources, research that was
completed with the Master studies and the second title of PhD in Management at "Babeș-Bolyai"
University of Cluj-Napoca.
The first chapter of the paper is entitled Scientific Achievements presenting the
contributions in engineering and management, contributions which are grouped into three major
research directions, each of them being analyzed in a separate subchapter.
Subchapter 1.1. Management of the construction units highlights the research carried out
in an important branch of the Romanian economy – construction, in terms of economic-financial
and manpower involved. The results obtained due to the activity in the field of change
management, management of production processes, human resource management, quality
management and implementation of European legislation in the framework of the construction
companies, have highlighted the growth and development of the construction branch recorded in
the period under review, culminating in 2006-2009 when the growth in construction branch in
Romania exceeded by 20% the average increase recorded in the E.U. However, the construction
branch requires a better management by studying how to organize and rate the work in construction
and looking for the possibilities for planning and programming in time the production processes
by compliance with the requirements of minimizing the duration of execution of work and keeping
costs at a low level in specific technical and organizational conditions. These conditions are
determined mainly by the decrease of the number of employees, their high fluctuation, lack of
workforce on the labor market, especially the qualified labor, the dynamics of work processes
technologization and working conditions in construction.
Subchapter 1.2. A more efficient production using quality and human resources
management deals with the influence of quality management and human resource management on
production efficiency in a well-known company in Romania, a national leader in the field of
electrostatic painting. This topic has generated four areas of research.
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The first area of research is focused on the production quality control in the field of
electrostatic painting, analyzing the causes of non-conformities that might compromise the whole
production process and quality control of the production process, finished products and their
supply. The purpose of these studies was to establish the most important stages and critical quality
indicators of the chemical treatment processes that influence the quality of the paint product and
which can lead to nonconformities in production, the reason for which the research can represent
a guide for those who work in the field of electrostatic painting.
The second area of research has been dedicated to cost optimization in the production
process in the field of the electrostatic painting. The studies are dedicated to the possibility of
obtaining chemical treatments more effective and lower costs, which has led to the need to redesign
the processes components of the technological process of chemical treatment in order to decrease
the costs of chemical treatment of waste water and protect the environment by recycling water
from production spaces. These facts proved that the company has applied a responsible
management in the field of production costs reduction and environmental protection, although the
effort for the completion and implementation of these ideas was not negligible.
The third area of research was focused on the influence of quality instruments and human
resources management on the production process in the field of electrostatic painting. The research
analyzed the possibility to obtain an efficient production using the quality tools and human
resources management, as well as the influence of the quality tools on increasing the efficiency of
human resources in the production process. The studies performed have highlighted the close
relationship between the quality tools and human resources management, how they influence each
other, allowing the solving of various problems that appear within the company and to obtain
positive results in terms of increased production capacity, the volume of products produced and
implicitly its quality.
The fourth area of research is considering the issue of increasing the efficiency of human
resources in the production process in the field of electrostatic painting. We have analyzed in the
company several aspects that influences the human resources, quality circles, innovation and
implementation of new work instructions by training human resources for increasing the efficiency
of human resources in the production process. It highlights the importance of establishing the
quality circle in a production company in order to solve some problems at the level of the quality
of the technological process and which have led to an optimization of human and financial effort
involved. It were also analyzed the methods and the ways to improve the production personnel by
combining the production management with the human resources management in order to achieve
positive results in terms of increased production capacity, the volume of products manufactured
and implicitly their quality, motivating directly the executive staff, as an effect of the use and
application of quality tools.
Subchapter 1.3. Research on human resources management in organizations aims to
highlight the importance of investment in training and professional development, respectively the
efficiency and effectiveness of training programs for human resources in organizations. The goal
was to determine the impact of the projects for training the human resources on the economic
indicators of an organization. The research undertaken has been developed on three main issues.
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The first issue was focused on the study of aspects of human resources management related
to the training programs of human resources and their efficiency, the need for measuring the
effectiveness of human resource training programs and was followed by a research of the
specialized literature in order to identify the main models for evaluating the training programs for
human resources.
The second issue involved the necessity to develop a process of evaluation of the results
obtained after finalizing a training program for human resources in an organization. The research
has been materialized in two proposed models:
 the Model of the evaluation of the programs for the training of human resources in
organizations (MEPI), which was created to provide a methodology that gives the opportunity
to highlight the effectiveness of training programs for human resources to the development of
the organization;
 the Model for estimating the efficiency of the training programs of human resources in
organizations (MEEPI), which allows to obtain estimative information before organizing the
training program.
The third issue has been materialized in the validation of the MEPI model proposed by its
practical application in three organizations from the pharmaceutical industry, assessing the
effectiveness of training programs from the field of quality management. These programs were
organized both in the traditional system and in the e-learning system. This research have
highlighted the advantages of using this model that allows to obtain useful information on the
effectiveness of training programs. This information can be used to underlie the decisions of the
management in the field of human resources.
The second chapter, Professional and Academic Achievements, is dedicated to the
presentation of the most important scientific and educational achievements, highlighting the work
in industry, teaching and scientific activity in higher education and the activities performed in the
academic community.
The third chapter, Plans for Evolution and Academic Development, presents the plans
related to my future evolution in the university career. The objectives presented are related to
teaching and the research activity.
The Habilitation Thesis ends with the References section, which includes a list of
bibliographical references used in the preparation of the Habilitation Thesis.
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Teza de abilitare reprezintă o încununare a experienţei didactice, de cercetare și producție
dobândite pe parcursul activităţii desfăşurate în perioda 1989-2016 și sintetizează rezultatele
cercetării științifice și a activităților didactice desfășurate la Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu
Mureș după obținerea titlului științific de doctor inginer în Inginerie civilă, la Universitatea
Tehnică Cluj-Napoca (septembrie 1997).
În consecință, teza prezintă succint principalele rezultate obținute în cadrul cercetărilor
întreprinse în domeniul ingineriei civile, cercetări care au fost abordate din punct de vedere al
ingineriei și managementului în construcții, precum și preocupările și rezultatele obținute în urma
cercetărilor întreprinse în domeniul managementului producției și al resurselor umane, cercetări
care au fost finalizate cu studii universitare de masterat și obținerea celui de-al doilea titlu științific
de doctor în domeniul Management, la Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca.
Primul capitol al lucrării intitulată Realizări științifice prezintă contribuțiile aduse în
domeniul ingineriei și managementului, contribuții care sunt grupate în trei mari direcții de
cercetare care sunt prezentate în câte un subcapitol distinct.
Subcapitolul 1.1. Managementul unităților de construcții evidențiază cercetările realizate
într-o ramură importantă a economiei românești din punct de vedere economico-financiar și al
forței umane antrenate și anume construcțiile. Rezultatele obținute ca urmare a preocupărilor din
domeniul managementului schimbării, a managementului proceselor de producție, a
managementului resurselor umane, a managementului calității și a aplicării legislației europene în
cadrul firmelor de construcții au scos în evidență parcursul ascendent al ramurii construcții
înregistrat în perioada analizată, culminând cu perioada 2006-2009 când creșterea înregistrată în
ramura construcții din România a depășit cu 20% creșterea medie înregistrată în U.E. Cu toate
acestea, în ramura construcții se impune un management mai performant prin studierea
modalităţilor de organizare şi normare a muncii în construcţii-montaj şi căutând posibilităţile de
planificare şi programare în timp a proceselor de producţie prin respectarea cerinţelor de
minimizare a duratei de execuţie a lucrărilor şi menţinerea costurilor la un nivel scăzut, în condiţii
tehnico-organizatorice date, condiții determinate în principal de scăderea numărului de salariaţi,
fluctuația ridicată a acestora, lipsa forţei de lucru pe piața forței de muncă, în special cea calificată,
ritmul tehnologizării proceselor de muncă, condițiile de muncă în construcţii.
Subcapitolul 1.2. Eficientizarea producției utilizând managementul calității și al resurselor
umane tratează influenţa managementului calităţii şi a managementului resurselor umane asupra
eficienţei producţiei din cadrul unei companii de renume din România, lider naţional în domeniul
serviciilor de vopsire în câmp electrostatic, problematică care a generat patru arii de dezvoltare a
cercetării.
O primă arie de cercetare a vizat controlul calității producției din domeniul vopsirii în câmp
electrostatic, analizându-se factorii generatori de neconformități care ar putea compromite întregul
proces de producție, precum și controlul calității procesului de producție, a produselor finite și a
furnizării acestora. Scopul acestor studii a fost stabilirea celor mai importante etape și indicatori
critici de calitate ai proceselor de tratare chimică care influențează calitatea produsului vopsit și
care pot duce la apariția neconformităților în producție, motiv pentru care cercetarea realizată poate
reprezenta un ghid pentru cei care lucrează în domeniul vopsirii în câmp electrostatic.
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A doua arie de cercetare a urmărit optimizarea costurilor în procesul de producție din
domeniul vopsirii în câmp electrostatic. S-a studiat posibilitatea obţinerii unor tratamente chimice
mai eficiente şi cu un cost mai redus, ceea ce a condus la necesitatea reproiectării procesele
componente ale procesului tehnologic de tratament chimic cu scopul scăderii costurilor
tratamentului chimic al apelor reziduale și protecția mediului înconjurător prin reciclarea apelor
din atelierele de producţie. Acest fapt a evidenţiat faptul că firma a aplicat un management
responsabil în problematica reducerii costurilor de producţie şi a protecției mediului înconjurător,
efortul realizării și aplicării ideilor implementate fiind deloc neglijabil.
A treia arie de cercetare s-a axat pe influența instrumentelor calității și a managementului
resurselor umane asupra procesului de producție din domeniul vopsirii în câmp electrostatic,
analizându-se atât posibilitatea eficientizării producției utilizând instrumentele calității și
managementul resurselor umane, cât și influența instrumentelor calității asupra creșterii eficienței
resurselor umane în procesul de producție. Studiile realizate au evidențiat relaţia strânsă dintre
instrumentele calităţii şi managementul resurselor umane, acestea influenţându-se reciproc şi
permiţând soluţionarea diverselor probleme care apar în cadrul firmei, precum și obținerea unor
rezultate pozitive în ceea ce privește creșterea capacității de producție, a volumului de produse
realizate și implicit, a calității acestora.
A patra arie de cercetare a abordat problematica creșterii eficienței resurselor umane în
procesul de producție din domeniul vopsirii în câmp electrostatic, studiindu-se în cadrul firmei
analizate o serie de aspecte legate de influența resurselor umane, a cercurilor calității, a inovării și
a implementării de noi instrucțiuni de lucru prin instruirea resurselor umane, asupra creşterii
eficienţei resurselor umane în procesul de producţie. S-a evidenţiat importanţa constituirii cercului
de calitate într-o firmă de producţie în vederea rezolvării unor probleme la nivelul calităţii
procesului tehnologic și care au condus la o optimizare a efortului financiar şi a celui uman
implicat. De asemenea, s-au analizat metode și modalități de îmbunătățire a activității personalului
din producție îmbinând managementului producţiei cu cel al resurselor umane, în scopul obținerii
unor rezultate pozitive în ceea ce privește creșterea capacității de producție, a volumului de produse
realizate și implicit, a calității acestora, direct prin motivarea personalului executant, efect al
folosirii și aplicării instrumentelor calității.
Subcapitolul 1.3. Cercetări privind managementul resurselor umane din organizații are ca
scop evidențierea importanței investiţiilor în formare şi dezvoltare profesională, respectiv a
eficienţei şi eficacității programelor de instruire a resurselor umane în organizații. S-a urmărit
determinarea impactului pe care îl au proiectele de pregătire profesională a resurselor umane
asupra indicatorilor economici ai unei organizaţii. Cercetarea întreprinsă a fost dezvoltată pe trei
mari problematici.
O primă problematică a vizat studiul unor aspecte ale managementului resurselor umane
referitoare la programele de instruire a resurselor umane şi eficienţa acestora, necesitatea măsurării
eficienţei programelor de instruire a resurselor umane și a fost completată de o cercetare a
literaturii de specialitate în vederea identificării principalelor modele de evaluare a programelor
de instruire a resurselor umane.
O a două preocupare a presupus fundamentarea unui proces de evaluarea rezultatelor
obţinute în urma unui program de instruire a resurselor umane într-o organizaţie. În acest stadiu
cercetarea s-a concretizat în două modele propuse: Modelul de Evaluare a Programelor de
Instruire a resurselor umane din organizaţii (MEPI), care a fost creat cu scopul de a asigura celor
interesaţi o metodologie care dă posibilitatea de a evidenţia eficienţa programelor de instruire a
resurse umane la dezvoltarea organizaţiei și Model pentru Estimarea Eficienţei Programelor de
Instruire a resurselor umane din organizaţii (MEEPI), care permite furnizarea unor informaţii
estimative anterioare organizării programului de instruire.
A treia preocupare s-a materializat în validarea Modelului MEPI propus prin aplicarea sa
în trei organizaţii din domeniul industriei farmaceutice, evaluând eficienţa unor programe de
instruire din domeniul managementului calităţii, programe organizate atât în sistem tradiţional, cât
şi în sistem e-learning. Cercetarea aplicativă a pus în evidenţă avantajele utilizării unui astfel de
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model care permite obţinerea unor informaţii despre eficienţa programelor de instruire organizate.
Aceste informaţii sunt utile pentru a fundamenta deciziile managementului organizaţiilor în
domeniul resurselor umane.
Al doilea capitol, Realizări profesionale și academice, este dedicat sintezei realizărilor
științifice și didactice, evidențiindu-se activitatea în producţie, activitatea didactică şi ştiinţifică în
învăţământul superior, precum și activităţile din comunitatea academică în care m-am implicat.
Al treilea capitol, Planuri pentru evoluția și dezvoltarea academică, prezintă planurile
legate de evoluția în cariera universitară. Sunt indicate obiectivele urmărite privind componenta
didactică și respectiv, componenta de cercetare.
Teza de abilitare se finalizează cu secțiunea de Referințe bibliografice, care include lista
referințelor bibliografice, inclusiv cele personale, utilizate la elaborarea tezei de abilitare.
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1.1. MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE CONSTRUCȚII
1.1.1. Managementul schimbării în construcții
Problematica managementului schimbării în România în contextul profundelor
transformări care au loc în forma de proprietate şi, implicit, în structura internă a unităţilor
economice din diferitele ramuri ale economiei naționale, trebuie să se caracterizeze prin
flexibilitate şi diversitate, atribute care favorizează schimbarea, prin generarea, dezvoltarea
continuă şi transpunerea rapidă în practică a ideilor noi.
Construcţiile reprezintă o ramură importantă a economiei româneşti, atât din punct de
vedere economico-financiar, cât şi din punct de vedere al forţei umane antrenate. Pentru ramura
construcţii – aflată în plină tranziţie – sunt imperios necesare adoptarea unor noi direcţii ale
dezvoltării, reconsiderări ale vechilor mecanisme de funcţionare, crearea unui cadru principial nou
de desfăşurare a activităţii economice la nivel de organizaţie, situarea în centrul preocupărilor
constructorilor a calităţii produselor şi serviciilor şi nu în ultimul rând, luarea în considerare, în
activitatea de construcţii, a impactului pe care îl are mediul înconjurător asupra construcţiei.
1.1.1.1. Cauze, etape, cerințe și direcții de acțiune în perioada de tranziție
Perioada de tranziţie a evidenţiat faptul că politicile de stabilizare macroeconomică nu au
avut efectele scontate în ceea ce priveşte schimbarea comportamentului societăţilor comerciale,
transformarea acestora în agenţi economici de piaţă, sporirea ofertei de produse, creşterea calităţii,
decalajele existente între obiectivele propuse şi rezultatele obţinute.
Această situaţie a fost şi este determinată de câteva cauze principale şi anume:
– ritmul lent al privatizării întreprinderilor de stat, care întâmpină o serie de dificultăţi în
asigurarea resurselor financiare şi materiale necesare, motiv pentru care trebuie să se acorde o
importanţă deosebită identificării şi atragerii unor investitori străini, deţinători de resurse
financiare suficiente, capabili să preia o parte din efortul investiţional şi să asigure o poziţie
competitivă pe piaţă a societăţilor privatizate;
– disfuncţionalităţile existente pe pieţele capitalului şi ale muncii determinate de pieţele
financiare puţin dezvoltate, cotarea unui număr mic de societăţi la bursa de valori, lipsa de
mobilitate a pieţei muncii, elemente care au condus la obţinerea unor costuri mai ridicate decât
s-au prevăzut;
– ezitarea în aplicarea unor constrângeri bugetare, care ar putea avea ca rezultat lichidarea unui
număr mare de agenţi economici potenţial viabili;
– evitarea punerii întreprinderilor neviabile în stare de faliment, situaţie care conduce, însă, la
mărirea duratei de ajustare microeconomică cu efecte negative asupra derulării procesului de
privatizare, asupra perpetuării şi amplificării blocajului financiar, precum şi asupra menţinerii
unui mediu economic nesănătos;
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capacitatea redusă de autofinanţare a întreprinderilor în vederea restructurării, datorată
nivelului ridicat al costurilor de producţie şi al impozitului pe profit;
– conducerea de tip corporaţie a întreprinderilor aflate în proprietatea de stat, în condiţiile unui
management de o calitate necorespunzătoare.
În condiţiile în care, indiferent de starea economiei, una din caracteristicile cele mai
importante ale mediului este incertitudinea, succesul oricărei organizaţii depinde de calitatea
managementului acesteia, de capacitatea de a se adapta la diversitatea surselor perturbatorii.
Astfel, în vederea schimbării comportamentului societăţilor comerciale, înlăturării
pericolului de stagnare şi chiar de regres ale producţiei industriale, trebuie să se acorde o
importanţă deosebită accelerării procesului de reformă a organizației, a procesului de restructurare,
concomitent cu perfecţionarea managementului întreprinderii.
Rezolvarea problemelor pe care le implică schimbarea se poate obţine prin acordarea
importanţei cuvenite managementului, laturii creative a acestuia (Androniceanu, 1995). Managerii
care posedă bogate cunoştinţe psiho-sociale şi manageriale se vor putea adapta permanent la
schimbările din mediu şi vor putea obţine profituri substanţiale pentru unităţile economice.
Managementul schimbării presupune o succesiune de procese însoţită de un feed-back
permanent, prezenta lucrare încercând să evidenţieze cele câteva etape ale managementului
schimbării ce trebuie parcurse:
– definirea factorilor care determină schimbarea;
– recunoaşterea şi înţelegerea nevoii de schimbare;
– analizarea problemelor pe care le implică schimbarea;
– identificarea metodelor prin care se realizează schimbarea;
– stabilirea modalităţilor de implementare a schimbării;
– învingerea rezistenţei la schimbare;
– implementarea schimbării.
Definirea factorilor care determină schimbarea. Schimbarea în cadrul unei organizaţii
poate fi influenţată de două grupe de factori:
a. Factori interni, în categoria cărora se încadrează: procesele de luare a deciziilor, de
comunicare, relaţiile interumane etc. Aceşti factori pot fi controlaţi şi luaţi în considerare de
către managerii unei firme.
b. Factori externi, care, în marea majoritate a cazurilor, pot fi controlaţi într-o mai mică măsură
de către manageri. Astfel, managerii trebuie să răspundă la schimbările care au loc pe piaţă,
referitoare la îmbunătăţirea serviciilor către clienţi, din punct de vedere al reducerii preţurilor
şi al creşterii calităţii produselor, la reducerile de preţuri, la produsele noi introduse pe piaţă
de competitori etc.
De asemenea, schimbările care au loc în tehnologie, în domeniul calculatoarelor şi a roboţilor
industriali, permit soluţionarea variatelor şi complexelor probleme de producţie şi
management, aceasta ducând la o reducere a costurilor şi la o îmbunătăţire a calităţii, cu aspecte
pozitive în plan financiar.
Astfel, o preocupare a managementului modern şi, implicit, a managerilor firmelor este aceea
de a-şi asuma rolul alinierii şi coordonării activităţii unităţilor economice în funcţie de factorii
de influenţă ai mediului extern, prognozarea modificărilor din mediu devenind activitate
majoră pentru întreprinderi, realizată în departamente specializate, reducându-se astfel
incertitudinile şi riscul apariţiei unor situaţii limită, dezavantajoase.
Recunoaşterea şi înţelegerea nevoii de schimbare. Dacă factorii care influenţează
schimbarea în cadrul unei organizaţii se cunosc, se poate trece la o fază următoare, care presupune
o recunoaştere şi o înţelegere a nevoii de schimbare de către managerii organizaţiei. O percepere
clară şi profundă a acestei necesităţi este indispensabilă schimbării, este importantă, dar nu
suficientă, motiv pentru care această etapă trebuie urmată de analizarea şi diagnosticarea
problemelor care apar.
Analizarea problemelor pe care le implică schimbarea. Această etapă presupune
următoarele faze:
–
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identificarea tipului de problemă – are importanţă deosebită în întreaga desfăşurare a analizei;
formularea consecinţelor pe care le generează problema;
stabilirea cauzelor şi efectelor pentru fiecare tip de problemă;
stabilirea modului de soluţionare a problemelor şi a necesarului de resurse pe care le implică;
estimarea rezultatelor care se vor obţine, în urma rezolvării problemelor, ca urmare a nevoii de
schimbare.
Identificarea metodelor prin care se realizează schimbarea. În această etapă, managerii
încearcă să identifice cele mai potrivite tehnici şi metode prin care pot asigura, în final, atingerea
obiectivelor stabilite în funcţie de natura schimbărilor care au loc în cadrul organizaţiei respective.
Stabilirea modalităţilor de implementare a schimbării. Există mai multe categorii de
schimbări:
– schimbări în relaţiile structurale, în componentele structurii etc.;
– schimbări în structura motivaţională a personalului şi în nivelul de pregătire al acestuia;
– schimbări în domeniul tehnologiei – în cadrul proceselor de realizare a produselor şi serviciilor,
schimbări care necesită respecializarea şi perfecţionarea unui anumit număr de salariaţi;
– schimbări în managementul unităţii.
Învingerea rezistenţei la schimbare. Rezistenţa la schimbare reprezintă principalul
obstacol pe care îl întâmpină schimbarea. Dintre cauzele care generează rezistenţa la schimbare
se pot evidenţia: neînţelegerea nevoii de schimbare, dezinteres faţă de procesul de schimbare,
teama de consecinţele schimbării, interesele personale, ritmul rapid al creativităţii în tehnică care
face dificilă tolerarea mutaţiilor în domeniul managementului.
Pentru a diminua acest proces de rezistenţă la schimbare se consideră ca fiind necesară
organizarea câtorva activităţi preliminare, cum ar fi:
– pregătirea momentului schimbării, prin discuţii cu cei care vor fi implicaţi în acest proces;
– sprijinirea şi încurajarea celor implicaţi în procesul schimbării, inclusiv prin participarea
efectivă a conducătorului la acesta;
– organizarea unor dezbateri, mese rotunde, pe marginea problematicii schimbării;
– influenţa interpersonală a conducătorului;
– exercitarea de presiuni în vederea aplicării procesului de schimbare, presiuni care în majoritatea
cazurilor, generează nemulţumiri, resentimente şi ostilitate faţă de procesul de schimbare.
Implementarea schimbării. Dacă rezistenţa la schimbare a fost învinsă, se poate trece
efectiv la implementarea schimbării, la transpunerea ei în practică, folosindu-se toate
prerogativele, abilităţile, resursele şi energiile manageriale necesare. Trebuie precizat, însă, că în
derularea procesului de schimbare se impune un feed-back permanent, respectiv pot apărea iteraţii,
reveniri asupra unor etape sau faze, fiind necesară uneori reluarea întregului proces de schimbare,
datorită faptului că detaliile şi soluţiile la diferitele probleme care apar se conturează progresiv şi
în strânsă legătură cu noile informaţii obţinute în cadrul procesului şi cu consecinţele schimbării
în mediul intern şi extern al întreprinderii.
Schimbarea reprezintă o necesitate de primă importanţă pentru majoritatea firmelor
româneşti, motiv pentru care este necesară o înţelegere mai profundă a acestui fenomen, în primul
rând de către managerii organizaţiilor. Aceştia la rândul lor, prin metode şi tehnici manageriale,
trebuie să-i convingă pe proprii angajaţi să se implice în proces, să organizeze şi să coordoneze
activitatea acestora, să-i antreneze şi să-i motiveze pentru a susţine şi participa activ la schimbare.
Accentuarea laturii creative a managementului poate conduce la soluţionarea problemelor
pe care le implică procesul de schimbare. Managerii cu un nivel ridicat psiho-social şi de pregătire
în domeniul managementului vor reuşi să se adapteze permanent la schimbările din mediu şi vor
putea obţine, pentru organizaţiile lor, un nivel ridicat al profitabilităţii.
Practica a scos în evidenţă faptul că măsurile de politică economică ale statului, deşi au
asigurat un cadru macroeconomic favorabil, nu s-au dovedit suficiente pentru relansarea
economică, rolul fundamental revenind întreprinderilor prin restructurarea producţiei conform
cererii, adoptarea unor strategii pe termen lung şi scurt care să le asigure revitalizarea activităţii.
Dificultăţile financiare ale întreprinderilor din ţara noastră sunt consecinţe ale unor dereglări de
–
–
–
–
–
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natură comercială, tehnică, socială, managerială, care dacă nu sunt rezolvate la timp se accentuează
şi devin cauza stării economico-financiare necorespunzătoare.
Schimbarea comportamentului unităţilor comerciale, care s-a dovedit şi în România a fi
una dintre problemele fundamentale ale procesului de tranziţie, a presupus şi presupune, ca şi în
celelalte ţări aflate în tranziţie spre economia de piaţă, o accelerare a procesului de reformă a
întreprinderii, efectuarea privatizării şi restructurării, transformarea şi perfecţionarea
managementului, accentuarea disciplinei financiare, precum şi promovarea şi încurajarea
concurenţei (Dan & Isaic-Maniu, 1996b).
A avut loc, în această perioadă, transformarea întreprinderilor în societăţi comerciale pe
acţiuni, scoaterea lor de sub controlul direct al ministerelor, precum şi acordarea unei autonomii
depline în funcţionarea lor, astfel încât acestea să poată acţiona ca agenţi economici de piaţă,
principalul centru decizional urmând să-l reprezinte consiliul de administraţie.
Deşi s-a realizat schimbarea statutului întreprinderilor de stat, actualele societăţi
comerciale pe acţiuni, în marea majoritate a lor, nu au încă un comportament asemănător celui
agenţilor economici de piaţă, chiar în condiţiile liberalizării preţurilor, şi nu au trecut la
restructurarea propriei activităţi în vederea creşterii eficienţei acesteia.
Această situaţie s-a datorat faptului că, datorită desfăşurării lente a procesului de
privatizare, controlul extern al acţionarilor în sensul economiei de piaţă este inexistent în
majoritatea societăţilor, iar în ceea ce priveşte relaţiile cu statul, acestea nu au fost întotdeauna
corespunzătoare acestei etape de tranziţie la economia de piaţă. Reforma întreprinderilor se
înfăptuieşte anevoios, deoarece, pe de o parte, s-au amplificat dificultăţile economico-financiare
întâmpinate de întreprinderi, iar pe de altă parte, se manifestă o lipsă de profesionalism managerial.
Pe lângă faptul că, în această perioadă de tranziţie, trebuie să se realizeze o schimbare
semnificativă în comportamentul întreprinderilor, trebuie acţionat şi în direcţia restructurării
organizaţionale a acestora (Dan & Isaic-Maniu, 1996a). Adaptarea structurii întreprinderilor, a
întregului lor sistem de management la schimbările de mai mică sau mai mare amploare care au
loc în mediul socio-economic constituie o condiţie fundamentală a implementării cu succes a
strategiilor de dezvoltare şi restructurare şi implicit a supravieţuirii întreprinderii.
Necesitatea schimbărilor în configuraţia structurală nu va avea aceeaşi amplitudine pentru
toate întreprinderile deoarece tipologia şi strategia pentru care optează sunt diferite, precum şi
datorită faptului că ele operează pe pieţe diferite şi se confruntă cu medii diferite. Sunt situaţii în
care, chiar pentru aceeaşi întreprindere, mediul şi strategia sa pot varia de la o perioadă la alta,
întreprinderea fiind confruntată cu probleme diverse de organizare structurală la momente diferite.
În vederea adaptării şi funcţionării întreprinderilor româneşti, în etapa actuală, este necesar
a se lua în considerare câteva cerinţe şi direcţii de acţiune (Russu, 1996):
– flexibilizarea şi îmbunătăţirea configuraţiei structurale a întreprinderilor pentru o reacţie şi o
adaptare mai rapide la schimbările mediului ambiant. Structura organizatorică a acestora
trebuie să favorizeze realizarea de cât mai multe contacte cu mediul, să accelereze circulaţia
informaţiilor şi procesul de luare a deciziilor, să asigure desfăşurarea noilor activităţi şi noilor
strategii axate pe inovare şi progres (Marian, 2001a). Acest lucru se poate asigura prin:
examinarea oportunităţii menţinerii sau nu a structurilor de tip ierarhic existente şi a
promovării unor noi tipuri de structuri care să confere o mai mare flexibilitate şi funcţionalitate
întreprinderii; reducerea numărului de nivele ierarhice; definirea configuraţiei structurale, a
relaţiilor dintre persoane şi a celor dintre diverse compartimente; creşterea numărului de
centrilor de decizie şi descentralizarea activităţii prin intensificarea delegărilor de autoritate,
astfel încât să permită diferitelor niveluri ierarhice să acţioneze rapid la informaţiile primite,
obţinându-se astfel o lărgire a câmpului decizional la fiecare nivel ierarhic; acordarea de
priorităţi activităţilor ce influenţează obiectivele întreprinderii, respectiv activităţii
compartimentelor de cercetare-proiectare, marketing, analiză tehnico-economică, prognoză
etc., care să ofere date şi informaţii necesare strategiei de dezvoltare a întreprinderii.
– delimitarea şi dimensionarea judicioasă a funcţiunilor întreprinderii şi a activităţilor ce le
compun, a atribuţiilor şi sarcinilor, precum şi gruparea lor pe posturi şi compartimente. Pentru
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aceasta este necesară o reevaluare a rolului şi locului diferitelor funcţiuni, accentul deplasânduse spre acelea care permit să orienteze resursele întreprinderii, dar şi să creeze noi resurse cu
rol strategic, respectiv marketing şi cercetare-dezvoltare.
– proiectarea unei structuri organizatorice care să asigure punerea în valoare a iniţiativei şi
potenţialului de muncă şi creaţie a fiecărui individ, precum şi implicarea tot mai motivată şi
responsabilă a acestora în activitatea pe care o desfăşoară. Această cerinţă este necesară ca
urmare a faptului că factorul uman reprezintă elementul cel mai dinamic şi mai complex al
structurii organizatorice, care poate să o influenţeze, să-i ofere personalitate, punându-şi în
valoare potenţialul creativ. Realizarea acestei cerinţe presupune diversificarea metodelor şi
tehnicilor de analiză şi proiectare a structurilor organizatorice, astfel încât să se poată asigura
stabilirea, la nivelul ocupantului fiecărui loc de muncă, a componentelor structurale.
– clarificarea statutului şi redefinirea raportului dintre acţionari-manageri-salariaţi, ţinându-se
cont de modificările datorate procesului de privatizare, precum şi crearea şi promovarea unor
structuri manageriale care să asigure administrarea eficientă a societăţilor comerciale;
– formarea unor echipe manageriale care să asigure valorificarea la maxim potenţialul productiv,
dezvoltarea spiritului de echipă şi îmbinarea a diferite stiluri de management. Trebuie să se
pună accentul pe menţinerea şi promovarea în funcţii de conducere a persoanelor care dovedesc
calităţi reale de manageri şi înalt profesionalism şi înlăturarea celor care se dovedesc incapabili
sau au fost promovaţi după alte criterii decât cele ale competenţei manageriale şi profesionale.
– completarea dispozitivului structural prin crearea de grupe de muncă, permanente sau
temporare. Crearea acestor grupe de muncă ar conduce la o dublare a structurii ierarhice,
reunind şi coordonând persoanele în jurul a diferite proiecte.
– promovarea structurilor şi a managementului de tip participativ, bazat pe informarea,
consultarea şi participarea largă a diferitelor nivele ierarhice la procesul de management.
Efectele pozitive ale acestei direcţii de acţiune ar putea fi următoarele: eliminarea riscurilor în
luarea deciziilor, eliminarea rezistenţei la schimbare, dezvoltarea motivării personalului,
mobilizarea potenţialului creativ al întreprinderii etc.
În domeniul managementului unităţilor economice, perioada de tranziţie s-a dovedit a fi
una de profunde schimbări calitative, dar şi una de menţinere inerţială a unor mentalităţi şi
comportamente moştenite. Această perioadă a demonstrat că managementul poate fi şi trebuie să
constituie unul din principalele elemente ale reformei economice (Mereuță, 1995).
Reuşita celor două componente principale ale programului de reformă la nivel
microeconomic − privatizarea şi restructurarea − este condiţionată în mare măsură de implicarea
managerilor în realizarea acţiunilor respective, de adeziunea lor la necesitatea producerii unor
schimbări profunde în cadrul întreprinderilor. Din acest motiv managerii trebuie să joace rolul de
catalizator, să iniţieze acţiuni de restructurare şi privatizare, să orienteze eforturile de adaptare ale
comportamentului întreprinderii şi ale salariaţilor la mecanismele pieţei şi la exigenţele tranziţiei.
În condiţiile în care, indiferent de starea economiei, una din caracteristicile cele mai
importante ale mediului este incertitudinea, succesul oricărei organizaţii depinde de calitatea
managementului acesteia, de capacitatea de a se adapta la diversitatea surselor perturbatorii.
Este necesară o abordare a problematicii managementului schimbării în contextul
profundelor transformări care au loc în forma de proprietate şi, implicit, în structura internă a
unităţilor economice, a firmelor, care trebuie să se caracterizeze prin flexibilitate şi diversitate,
atribute care favorizează schimbarea, prin generarea, dezvoltarea continuă şi transpunerea rapidă
în practică a ideilor noi.
1.1.1.2. Firmele de construcţii – particularităţi ale conducerii activităţii în economia
concurenţială
Trecerea de la o economie excesiv centralizată la una de piaţă reprezintă un proces de
complexitate deosebită a cărui materializare este dificilă (Blaga, 1999a) în condiţiile în care nici
literatura de specialitate şi nici experienţa altor ţări nu au oferit soluţii care, aplicate în practică, să
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conducă la obţinerea unor rezultate concludente (Blaga, 1999c). În domeniul construcţiilor această
trecere s-a concretizat începând cu anul 1992 când sectorul privat a început să se consolideze
înregistrând ritmuri considerabile de creştere de aproximativ 140% în medie anual. Ponderea sa în
volumul total al lucrărilor executate a sporit astfel de la 3,1% în 1990, la 4,5% în 1991, la 13,0%
în 1992, la 30,2% în 1993, 55,5% în 1994, la 70,8% în 1995 (I.N.S., 1996), la 75,5% în 1996, la
70,5% în 1997, la 82,2% în 1998, la 85,6% în 1999 (I.N.S., 2001), la 89,3% în 2000 şi la 89,8%
în anul 2001 (I.N.S., 2003), evoluţia pozitivă a producţiei determinând, în acelaşi timp, migrarea
forţei de muncă din sectorul de stat spre cel privat.
Analizând aceste cifre s-a pus firesc întrebarea care ar fi motivul pentru acea perioadă de
ezitare 1990-1992. În primul rând, putem vorbi despre o inerţie în gândirea oamenilor, influenţată
în foarte mare măsură de ideologia comunistă, conform căreia sectorul privat este o formă de
exploatare a muncitorilor. În al doilea rând, domeniul construcţiilor, mai mult poate ca oricare alt
domeniu, necesită o bază materială sau o reţea de prestatori de servicii care să acopere vastul
domeniu al construcţiilor. În al treilea rând, inegalitatea existentă între sectorul de stat şi cel privat
în domeniul construcţiilor, datorită moştenirilor materiale pe care cel de stat le deţine, duce la o
concurenţă inegală între ele.
Plecând de la aceste trei probleme majore, ne dăm seama de complexitatea problemelor pe
care le-a întâlnit un manager în conducerea unei societăţi de construcţii, în perioada de tranziţie
din România.Descentralizarea, începută în 1990 şi continuată pe toată durata de tranziţie, a dus în
cele din urmă la dezvoltarea conceptului de antreprenoriat, având ca şi consecinţă directă
înfiinţarea unor societăţi mici şi mijlocii de construcţii specializate pe un domeniu mai restrâns
sau chiar pe un singur domeniu. Aceste societăţi, având o singură specializare, vor îmbunătăți
parametrii de execuţie ai lucrărilor şi implicit eficienţa (Blaga, 1997e, 1998a). Aceeaşi creştere
calitativă şi cantitativă se va obţine şi prin introducerea unor materiale noi şi a unor utilaje mai
performante. Această aliniere la standardele europene şi mondiale se face în timp şi caracterizează
perioada de tranziţie, fiind influenţată, în primul rând, de puterea economică a societăţilor.
Creşterea volumului de investiţii în domeniul privat, aplicarea consecventă a legilor fiscale,
stabilizarea raportului cerere-ofertă în acest domeniu sunt câteva din aspectele care trebuie
rezolvate în timp. Odată rezolvate, se poate considera că sunt îndeplinite premisele pentru
stabilirea societăţilor competitive pe criterii reale cum ar fi: termen de execuţie, preţ şi calitate.
Strategii manageriale ale firmelor de construcţii
Strategiile şi politicile de dezvoltare ale firmelor de construcţii ocupă un rol deosebit de
important pentru viitorul acestora, pentru menţinerea şi extinderea segmentului de piaţă ocupat, în
condiţiile în care, în această perioadă de tranziţie, aceste firme îşi desfăşoară activitatea într-un
mediu ce conţine numeroşi factori de risc.
În cadrul activităţii firmelor de construcţii, vor exista suficiente obstacole, se poate spune
chiar pericole, dar şi unele oportunităţi în aplicarea unui management strategic, motiv pentru care
viziunea legată de strategie se poate modifica de la o etapă la alta.
Într-adevăr firmele de construcţii nu beneficiază de o piaţă stabilă, dimpotrivă, alternanţa
între scăderea volumului de investiţii şi creşterea lui depinde de politica statului şi resursele
acestuia sau de dorinţa de a investi a unor investitori privaţi.
De aceea, pentru a se putea menţine pe piaţă şi de a face faţă numeroaselor firme
concurente, firmele de construcţii trebuie, ca de la o etapă la alta, să întreprindă mai multe acţiuni
strategice, menite să le îmbunătăţească sau să le adapteze strategia de plecare.
Astfel, abordarea unei noi strategii nu poate ignora starea reală în care se află firma în
momentul în care doreşte să treacă la o strategie îmbunătăţită sau chiar la o strategie nouă.
Strategia firmelor de construcţii trebuie să se adapteze fenomenelor macroeconomice din
economia ţării noastre, apărute în perioada de tranziţie, luându-se în considerare:
− descentralizarea şi dezvoltarea autonomiei întreprinderii;
− nivelurile inflaţiei în creştere sau descreştere;
− lipsa fondurilor bugetare pentru investiţii şi a marilor investitori privaţi;
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− existenţa blocajelor financiare;
− dezvoltarea unor firme private concurente mici şi mijlocii şi chiar prezenţa unor firme străine
sau a unor firme mixte;
− carenţele sistemului legislativ din domeniul contractelor şi al licitaţiilor;
− implicarea statului ca organism de control al activităţii tehnice privind calitatea lucrărilor de
construcţii şi a activităţii economice;
− relansarea activităţii de export în construcţii, îndeosebi sub formă de cooperare.
Managementul financiar al firmelor de construcţii
Schimbarea priorităţilor în activitatea economico-financiară a firmei de construcţii, ca
rezultat al economiei de piaţă, de la producţie ca element central, spre profit ca rezultat al unei
strategii bazată pe obiective mult mai diversificate, a condus la abordări mult mai complexe ale
managementului financiar în cadrul managementului general (Toma & Margarit, 2002).
Alături de indicatorul de profit, au apărut o serie de noi indicatori, cum ar fi: cifra de afaceri,
sporirea productivităţii, precum şi factori specifici concurenţi, ca de exemplu: segmentul de piaţă
ocupat, creşterea calităţii, perfecţionarea gestiunii economico-financiare etc.
În aceste condiţii, managementul financiar, prin directorul economic, trebuie să participe
la toate deciziile strategice ale firmei, precum şi la toate deciziile operative legate de gestiunea
economico-financiară a firmei (Hoanţă, 1996).
Activitatea de construcţii, prin specificul său, are nevoie de un volum foarte mare de resurse
financiare, datorită vitezei mult mai reduse de rotaţie a fondurilor circulante apreciată la 45-60 de
zile.În acest context, fluxurile financiare, reprezentate de cantităţile de lucrări, servicii sau bani,
transferate într-o anumită perioadă, de la firmă spre diferiţi agenţi economici sau de la aceştia spre
firmă, trebuie să se găsească într-o stare de permanent echilibru, pentru ca activitatea proprie să
nu sufere datorită lipsei de lichidităţi sau datorită blocajelor financiare.
La acest proces de transfer de fluxuri financiare participă pe lângă acţionarii şi salariaţii
firmei şi o serie de agenţi economici şi organisme ale statului.
Astfel, de mare importanţă în activitatea managerului în construcţii în perioada de tranziţie
este problema rezolvării blocajului financiar la care este supusă întreaga economie a ţării şi care
are două consecinţe asupra activităţii: pe de o parte imposibilitatea continuării activităţii din lipsă
de materiale şi pe de altă parte, imposibilitatea societăţilor de construcţii de a-şi stabili un program
ritmic de lucru pe toată durata anului, ceea ce duce la o perioadă de două-trei luni pe an, când
muncitorii sunt trimişi în şomaj tehnic. Acest şomaj tehnic poate avea consecinţe destul de
neplăcute pentru o societate de construcţii deoarece, în această perioadă, apare fenomenul de
migrare a forţei de muncă către alte societăţi, care au front de lucru. Creşterea volumului de
investiţii în domeniul privat, aplicarea consecventă a legilor fiscale, stabilizarea raportului cerereofertă în acest domeniu sunt câteva din aspectele a căror rezolvare va duce, în timp, la diminuarea
acestei probleme. Această problemă fiind rezolvată, se poate considera că sunt îndeplinite
premisele pentru stabilirea societăţilor competitive pe criterii reale cum ar fi: termen de execuţie,
preţ şi calitate (Blaga, 1997d).
Un alt fenomen, din păcate normal pentru o perioadă de tranziţie, dar anormal pentru
desfăşurarea unei activităţi economice, care îl reprezintă dobânzile practicate de bănci, fenomen
de care se lovesc şi societăţile de construcţii, cu toate că activitatea în sine este una dintre cele mai
rentabile din economie.
Ansamblul raporturilor generate de formarea, distribuţia şi utilizarea fondurilor băneşti,
necesare derulării activităţii economice sau de altă natură, socială, culturală, ştiinţifică, reprezintă
esenţa gestiunii finanţelor firmei.
Managementul proiectelor
Deşi managementul proiectelor este o metodă aplicabilă cu precădere în ramura
construcţiilor civile şi industriale, în această perioadă de tranziţie, în cadrul firmei de construcţii
se pune un accent din ce în ce mai mare pe creşterea rolului managementului proiectelor în
eficientizarea activităţii de bază a firmei.
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Managementul proiectelor este activitatea socială care îşi propune ca în raport cu anumite
condiţii şi pe baza unor decizii fundamentate ştiinţific să organizeze acţiunile de previziune,
conducere şi control pentru ca realizarea proiectelor să conducă la efecte economice favorabile.
O sarcină principală a managementului proiectelor este aceea de a asigura legăturile
necesare între inputuri (elemente de intrare) şi outputuri (elemente de ieşire), şi între output şi
scopul urmărite prin proiect. Uneori aceste legături necesită doar simple verificări, alteori aceste
legături nu pot fi verificate atât de uşor cum ar fi verificarea schimbărilor care au loc după
implementarea proiectelor sau amploarea impactului proiectelor asupra mediului (Blaga, 1998c).
La nivel de firmă de construcţii, managementul proiectelor constă în administrarea unor
planuri cu caracter de unicitate, în care activităţile prevăzute a fi derulate au un coeficient de risc
ridicat, astfel încât rezultatele obţinute să se încadreze în parametrii prestabiliţi în special în direcţia
performanţelor tehnice, consumuri de resurse şi termene de execuţie (Levy, 1994).
Proiectele reprezintă componente esenţiale ale proceselor prin care firmele de construcţii
pot să îmbunătăţească standardul activităţii lor. Conducerea cu succes a unui proiect implică, în
principal, următoarele activităţi: recrutarea personalului, organizarea şi stimularea acestuia;
stabilirea graficelor de lucru şi a bugetelor pentru toate elementele proiectului, alocarea resurselor;
analiza concordanţei realizărilor cu prevederile planurilor; evaluarea rezultatelor şi, în funcţie de
necesităţi, corectarea planurilor şi efectuarea de ajustări (reactualizări).
Prin proiecte, mijloacele financiare investite, alături de celelalte eforturi, sunt orientate spre
maximizarea beneficiilor. Managerii de proiect trebuie să fie conştienţi de răspunderea care o au
cu ocazia selectării şi a materializării proiectelor în practică. Problemele cu care se confruntă încep
de la realizarea unor beneficii scăzute, continuă cu creşterea în spirală a costurilor pe perioada
derulării proiectului şi uneori cu întârzieri excesive în atingerea momentului operaţional, ceea ce
prejudiciază într-o măsură însemnată imaginea firmei pe piaţa construcţiilor (Dijmărescu, 1993).
În acest sens, un fenomen specific domeniului construcţiilor, care influenţează activitatea
unui manager, este derularea unui proiect pe o perioadă mai lungă de timp, atrăgând după sine atât
probleme economice (inflaţia), cât şi probleme juridice, putându-se aminti în acest sens
nerezolvarea în mod operativ de către lege a unor conflicte între beneficiar şi executant, acesta din
urmă având lucrări executate şi neachitate. Această situaţie într-o societate stabilă ar avea o
rezolvare rapidă ceea ce ar putea permite, sub o formă sau alta, deblocarea banilor investiţi de către
executant pentru realizarea lucrărilor, pe când în perioada de tranziţie din România s-au întâlnit
nenumărate cazuri în care lucrările au rămas neterminate datorită lipsei fondurilor de finanţare şi
au avut ca rezultat atât păgubirea beneficiarului, cât şi a executantului.
În aceeaşi ordine de idei, o caracteristică a perioadei de tranziţie, a fost şi nerespectarea
termenelor pentru finalizarea proiectului, de cele mai multe ori acest lucru atrăgând după sine o
creştere artificială atât a preţului lucrării datorită inflaţiei, cât şi a pierderilor suferite de beneficiar
datorită timpului pierdut pentru punerea în exploatare a obiectivului de construcţii.
Pentru uşurarea rezolvării problemelor cu care se confruntă implementarea proiectelor au
fost create sisteme manageriale specifice care asigură urmărirea şi evaluarea proiectelor. Acestea
contribuie la identificarea şi soluţionarea dificultăţilor întâmpinate în implementare şi amplifică
efectul eforturilor depuse.
Managementul proiectelor este o activitate socială care îşi propune, ca în raport cu anumite
condiţii şi pe baza unor decizii fundamentate ştiinţific, să organizeze acţiunile de previziune,
conducere şi control pentru ca realizarea proiectelor să conducă la efecte economice favorabile în
firma de construcţii.
Managementul resurselor umane în firma de construcţii
Managerul unei firme de construcţii trebuie să fie conştient de faptul că perenitatea firmei
sale este dependentă de existenţa unor resurse, dintre care cele umane reprezintă elementul
principal, înaintea resurselor materiale sau financiare.
În perioada de tranziţie, cerinţele de gestionare a resurselor umane în domeniul
construcţiilor au apărut ca urmare a orientării spre economia concurenţială de piaţă, care au adus
o serie de provocări pentru manageri şi firmele lor.
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Managerul unei societăţi de construcţii, ţinând cont de o particularitate pe care o are
domeniul construcţiilor şi anume fenomenul de absorbţie a şomerilor, se loveşte de nivelul scăzut
de pregătire, atât social, cât şi profesional al acestora. Plecând de la aceste aspecte şi de la faptul
că, prin specificul ei, activitatea de construcţii se desfăşoară în mai multe puncte de lucru simultan,
coordonarea activităţii devine dificilă şi pentru rezolvarea problemelor este nevoie de o foarte bună
pregătire managerială şi profesională a conducătorului.
Dintre provocările cele mai semnificative care au influenţat gestiunea resurselor umane în
domeniul construcţiilor se pot evidenţia:
– modificarea cadrului legislativ;
– evoluţia partenerilor sociali;
– necesitatea creării unei imagini pentru firmele nou create;
– mutaţiile apărute în plan tehnologic şi a materialelor noi utilizate în construcţii;
– concurenţa firmelor de construcţii şi apariţia unor firme mixte înfiinţate cu capital străin.
Necesitatea armonizării intereselor presupune modificarea concepţiei antagonice între
interesele economice ale firmei şi cele sociale ale salariaţilor.
Managerul unei firme de construcţii trebuie să înţeleagă că un management autentic al
resurselor umane trebuie să abandoneze ideea că personalul firmei reprezintă o sumă de costuri ce
trebuie minimizată. El trebuie să abordeze această resursă ca o necesitate de primă importanţă ce
trebuie optimizată.
Compartimentul de personal din firmă trebuie să se reînnoiască şi să se dezvolte sub forma
unui compartiment al resurselor umane care trebuie perceput ca un factor esenţial al performanţei
firmei.
Managementul calităţii
Experienţa anilor din perioada de tranzițieprin care a trecut România a arătat că succesul
pe piaţa construcţiilor de tot felul, este deteriorat de calitatea produselor şi serviciilor, de
capacitatea şi priceperea managerilor de a coordona, adapta, modela şi promova calitatea. De
aceea, se urmăreşte ca în centrul preocupărilor constructorilor, de a construi mai bine şi mai
durabil, să se situeze calitatea – condiţie indispensabilă în economia de piaţă.
Pentru a obţine calitatea dorită de beneficiar trebuie să se intervină la diferite nivele de
evoluţie a construcţiei, încă de la concepţie şi până la comportarea acesteia în exploatare şi totodată
să se realizeze controlul calităţii pe parcursul tuturor etapelor de realizare a unei construcţii, atât
prin supravegherea execuţiei, cât şi prin eliminarea pe parcurs a defectelor apărute. Ca urmare,
trebuie luate în considerare ansamblul de implicaţii tehnice, economice şi sociologice ale calităţii
pentru a realiza în final garanţia satisfacerii nevoilor beneficiarului (Blaga, 1997f).
În perioada de tranziţie, experienţa firmelor de construcţii care au arătat că supravieţuirea
este posibilă prin calitate, a pus în evidenţă şi faptul că este necesară o nouă concepţie conform
căreia calitatea nu este numai o sarcină a compartimentelor de execuţie. Asigurarea calităţii
constituie o sarcină a fiecărui muncitor din firmă; aceasta nu se limitează numai la domeniul tehnic,
ci include în mod esenţial pe toţi acei care, într-un fel sau altul, contribuie la realizarea produselor
sau serviciilor (Blaga, 2001b). Lipsa unui program de control al calităţii a dus la apariţia legii nr.
10 din anul 1995, care rezolvă această problemă din punct de vedere legislativ, dar implementarea
acestuia în cadrul sistemului de asigurare a calităţii este un fenomen de durată. De altfel,
implementarea sistemului de asigurare a calităţii este o cerinţă de bază, înţeleasă şi desigur, dorită
de orice firmă de construcţii. În bună măsură implementarea sistemului calităţii este o acţiune de
transpunere în practică a unei strategii vizând managementul calităţii.
Unul din documentele de bază ale unui astfel de sistem este Manualul calităţii, care pe de
o parte serveşte procesului de auditare şi agrementare, iar pe de altă parte are rolul de a asigura
beneficiarul (clientul) că produsul sau lucrarea se va apropia sau chiar va depăşi nevoile potenţiale
aşteptate de el. Pentru firma de construcţii, în practica zilnică, Manualul calităţii este un document
deosebit de important care însoţeşte ofertele acesteia în procesul de licitaţie, în vederea adjudecării
execuţiei unei lucrări publice.
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Din fericire, astăzi cea mai mare parte a firmelor care activează în construcţii acceptă ideea
că a executa lucrări de calitate este un argument strategic pentru a cuceri piaţa şi o politică necesară
pentru a instaura la toate nivelele eficienţa şi eficacitatea (Ciurea, 1998).
Managementul de mediu
În România, procesul de privatizare, precum şi demersurile de integrare europeană au
generat o creştere a atenţiei acordate problematicii de mediu în general şi implementării unor
sisteme de management de mediu certificabile în special (Ionescu, 2000).
Influenţa lucrărilor de construcţii-montaj, respectiv a construcţiilor, asupra mediului
înconjurător (Blaga, 1997c)determină o anumită atitudine a firmei de construcţii, respectiv o
anumită conduită a managerului acesteia în elaborarea actului de execuţie şi implicit a calităţii în
execuţie, respectând principalele reguli de protecţie a mediului. Toate activităţile din domeniul
construcţiilor desfăşurate fără un control strict şi fără a avea la bază o anumită responsabilitate a
managerului în construcţii influenţează negativ mediul înconjurător şi poate duce la dezechilibre
naturale cu consecinţe incalculabile uneori (Baron, 1999).
Din punct de vedere legislativ impactul execuţiei unor lucrări de construcţii asupra
mediului înconjurător, cât şi influenţa desfăşurării activităţii propriu-zise după finalizarea
lucrărilor de construcţii-montaj, este cuprinsă în "Legea protecţiei mediului" publicată în
Monitorul Oficial din 30 decembrie 1995. Conform acestei legi, la proiectarea lucrărilor de
construcţii care pot modifica cadrul natural al unei zone este obligatorie procedura de evaluare a
impactului asupra acesteia, urmată de avansarea soluţiilor tehnice de menţinere a zonelor de habitat
natural, cu respectarea alternativei şi a condiţiilor impuse prin acordul şi/sau autorizaţia de mediu,
precum şi urmărirea respectării până la îndeplinire a acestora.
Ca urmare, în cadrul managementului proiectelor în construcţii, încă din perioada de
proiectare trebuie luate în considerare o serie de elemente indispensabile integrării construcţiei
respective în mediul înconjurător, fiind necesară introducerea obligatorie în conceptul de calitate
al proiectantului, al constructorului, al furnizorilor de materiale etc., a unor detalii şi prevederi
referitoare la impactul mediului înconjurător asupra obiectivului ce urmează a fi realizat. Între
construcţie şi mediul înconjurător există o interdependenţă indestructibilă, interdependenţă care
trebuie bine înţeleasă şi stăpânită de către diferiţi manageri din proiectare, execuţie, protecţia
mediului etc., pentru ca în final să se obţină o armonie deplină între construcţie şi mediu.
Având în vedere complexitatea fenomenelor care apar şi trebuie rezolvate, problemele pe
care le întâlneşte managerul în construcţii sunt dinamice şi trebuie soluţionate astfel încât, în final,
să se realizeze garanţia satisfacerii nevoilor beneficiarului (Blaga, 2004).
1.1.1.3. Evoluții ale construcțiilor în România în perioada 1990-2010. Studii de caz
Economia românească a cunoscut în ultimii ani, până la declanşarea crizei economice şi
financiare din toamna anului 2008, o creştere susţinută, iar sectoarele imobiliar şi, implicit, cel al
construcţiilor, infrastructurii şi producţiei de construcţii au constituit unele dintre principalele
motoare ale acestei dezvoltări.
Sectorul construcţii a evoluat mult în perioada 1990-2007, transformându-se dintr-o
activitate cu tehnologii tradiţionale, bazate în principal pe munca fizică, într-o activitate cu un
pronunţat caracter industrial şi un înalt grad de mecanizare (Nicolescu et al., 2003). Au avut loc
schimbări importante în special în tehnologia construcţiilor determinate de: introducerea în
execuție a unor materiale noi, utilizarea de utilaje, mașini și echipamente performante pe șantiere,
introducerea automatizării în producția secundar industrială din construcții, utilizarea pe scară
largă a prefabricării, introducerea de noi soluții structurale.
În anul 1999, la nivelul Uniunii Europene s-a elaborat un document important ce vizează
sectorul construcțiilor în Europa – “Strategies for the European Construction Sector” (European
Commission, 1999), care a evidențiat mutațiile care se vor produce în acest sector în U.E. Printre
factorii cei mai importanți care pot determina schimbarea în acest sector au fost incluși următorii:
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− apariția unor noi cerințe în domeniul infrastructurii și al construcțiilor de locuințe, care vor
influența programele investiționale la nivel regional în Europa;
− creșterea competiției pe piața europeană a construcțiilor;
− importanța asigurării transferului internațional de forță de muncă, materiale, produse și servicii
specifice acestui domeniu de activitate, pe teritoriul european;
− schimbările în ceea ce privește asigurarea calității și a protecției mediului;
− intensificarea introducerii de noi tehnologii și a automatizării;
− modificările demografice și cele ale pieței forței de muncă din construcții.
Și specialiştii FMI au preconizat mutaţii în domeniul construcţiilor pentru perioada
analizată, mutații care au fost structurate pe următoarele domenii:
 Forţa de muncă – principalele limitări ale creşterii pieţei construcțiilor au fost identificate ca
fiind îmbătrânirea şi lipsa forței de muncă ca urmare a imaginii negative a acestei industrii,
aceasta fiind una neatractivă pentru tinerii muncitori. Acest fapt a determinat firmele din
domeniul construcțiilor să reducă fluctuațiile forţei de muncă, oferind condiţii de muncă mai
bune şi o serie de motivaţii financiare.
 Dezvoltarea parteneriatelor între toți participanții la realizarea construcțiilor. S-a observat o
tendinţă de extindere a utilizării parteneriatelor între toți actorii care participă la realizarea unei
construcţii în vederea furnizării unei construcţii integrale (de la proiectare până la instalarea
clientului). Aceasta se realizează prin asocieri pe termen scurt sau mediu. Metoda s-a extins şi
în domeniul privat, pe măsură ce proprietarii au început să folosească tot mai mult strategii
axate pe obţinerea unei valori cât mai ridicate.
 Managementul proiectelor. În acest domeniu s-a observat continuarea tendinţei de comprimare
a termenelor şi de scurtare a ciclului de producţie al construcţiilor, obiective care vor constitui
principalele preocupări pentru unitățile de construcții. Aceasta va duce la creşterea presiunii în
direcţia unui management performant la nivel de şantier şi la nivel de creştere a productivității.
 Îmbunătățirea calității. Acest obiectiv trebuie să constituie un motiv de reflexie asupra
modalităţilor de a rămâne în competiţie, de îmbunătăţire a poziţiei şi de asigurare a
supravieţuirii pe termen lung, atingerea lui reprezentând o condiţie a succesului pe piaţă.
 Sănătatea și siguranța locului de muncă. Deoarece 85% din accidente de pe șantierele de
construcții sunt provocate de comportamentul muncitorilor, multe firme vor trebui să
implementeze programe de securitate a forţei de muncă bazate pe schimbarea
comportamentului, creşterea conştientizării pericolelor şi implicarea angajaţilor încercând să
se apropie de obiectivul – zero accidente.
 Îmbunătăţirea productivităţii pe şantier. Eforturile de îmbunătățire a producţiei pe şantiere
trebuie să constituie o preocupare importantă în perioada analizată. Șefii de şantier sau șefii de
echipe vor trebui să dezvolte pe lângă capacităţile tehnice și pe cele de lideri, motiv pentru care
firmele de construcții vor trebui să acorde o atenţie deosebită programelor de formare şi
dezvoltare managerială.
În evoluţia pieţei construcţiilor s-au putut identifica două categorii de factori de influenţă:
− Factori care pot duce la creşterea cererii de construcţii:
• integrarea europeană
• neccesităţi de investiţii legate de mediu: în alimentarea cu apă, clădiri cu costuri minime
de exploatare şi costuri reduse de energie;
• creşterea venitului pe cap de locuitor şi aşteptările privind locuinţele;
• fluctuaţa internaţională a persoanelor;
• restructurarea industrială;
• regenerarea urbană şi descentralizarea marilor oraşe.
− Factori care pot conduce la reducerea cererii de construcţii:
• stabilizarea şi tendinţa de descreştere a populaţiei României;
• saturarea de clădiri comerciale în unele oraşe;
• reducerea sau eliminarea subvenţiilor pentru locuinţe;
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Pentru creşterea cererii de construcţii trebuiau luate o serie de măsuri cum ar fi:
− oferirea posibilităţii realizării de investiţii private în reţele şi utilaje în domeniul alimentării cu
apă, canalizare, alimentarea cu energie electrică şi termică, gaze, căi ferate, transport public,
telecomunicaţii;
− dezvoltarea unor mecanisme legale şi administrative care să faciliteze finanţarea publică şi
privată;
− adoptarea unor măsuri pentru reducerea costurilor terenurilor;
− clarificarea şi simplificarea procedurilor de acordarea a autorizaţiilor de construcţii;
− planificarea pe termen lung a utilizării terenurilor şi a infrastructurii pentru a asigura o
alimentare continuă cu terenuri de construcţie adecvate dezvoltării sectorului privat.
Construcţiile sunt privite ca un sistem dinamic ce este influienţat de creşterea sau scăderea
economică înregistrată de o ţară. Creşterea economică a unei ţări se poate evidenția prin produsul
intern brut (PIB). Astfel, dacă se analizează aportul unităţilor de construcţii la PIB, se poate
evidenția dacă acestea au avut o contribuţie semnificativă sau nu, dacă au înregistrat creşteri
economice şi în ce măsură faţă de creșterea PIB-ului.
În cele ce urmează sunt prezentate valorile PIB, contribuţia construcţiilor la PIB,
modificările absolute, indicii de dinamică, ritmul de dinamică şi valoarea absolută din ritmul de
dinamică pentru perioada 1990-2007, în Romania.
Modificarea absolută este un indicator absolut al seriilor cronologice, care se calculează
ca diferență între doi termeni ai unei serii cronologice și arată cu câte unități concrete de măsură
s-a modificat fenomenul analizat de la o unitate de timp la alta:
− Modificarea absolută (spor sau scădere absolută) calculată cu bază fixă se obține ca diferență
între nivelul fiecărei perioade yi și nivelul perioadei de referință y0:
∆𝑖𝑖/0 = 𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝑦𝑦0
(1)
− Modificarea absolută (spor sau scădere absolută) calculată cu bază mobilă se obține ca
diferență între nivelul unei perioade yi și nivelul unei alte perioade de timp:
∆𝑖𝑖⁄𝑖𝑖−1 = 𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝑦𝑦𝑖𝑖−1
(2)
Indicele de dinamică este un indicator relativ care se calculează ca raport între doi termeni
ai seriei cronologice și arată de câte ori s-a modificat fenomenul analizat de la o perioadă la alta.
Se exprimă, de regulă, sub formă de procente:
− Indicele de dinamică cu bază fixă se calculează ca raport între nivelul fiecărui an și nivelul
anului ales ca bază:
𝑦𝑦
𝐼𝐼𝑖𝑖⁄0 = 𝑖𝑖 ∗ 100 [%]
(3)
𝑦𝑦0

− Indicele de dinamică cu bază mobilă se calculează ca raport între nivelul unui an și nivelul
altui an:
𝑦𝑦
𝐼𝐼𝑖𝑖⁄𝑖𝑖−1 = 𝑦𝑦 𝑖𝑖 ∗ 100 [%]
(4)
𝑖𝑖−1
Ritmul modificării relative este un indicator relativ care se calculează ca raport între
modificarea absolută şi nivelul absolut din perioada luată drept bază de comparație și arată cu câte
procente s-a modificat indicatorul analizat de la un interval la altul. Se exprimă, de regulă, sub
formă de procente:
− Ritmul de creștere cu bază fixă este un raport între sporul cu bază fixă al fiecărei perioade și
nivelul anului ales ca bază:
∆𝑖𝑖/0
𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝑦𝑦0
(5)
𝑅𝑅𝑖𝑖⁄0 =
∗ 100 =
∗ 100 [%]
𝑦𝑦0
𝑦𝑦0
− Ritmul de creștere cu bază mobilă este un raport între sporul cu bază mobilă al unui perioade
și nivelul unui an de analiză:
∆𝑖𝑖⁄𝑖𝑖−1
𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝑦𝑦𝑖𝑖−1
(6)
𝑅𝑅𝑖𝑖⁄𝑖𝑖−1 =
∗ 100 =
∗ 100 [%]
𝑦𝑦𝑖𝑖−1
𝑦𝑦𝑖𝑖−1
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Modificarea absolută medie este un indicator mediu care se calculează ca o medie
aritmetică simplă a modificărilor absolute de la o perioadă la alta în succesiunea lor de-a lungul
intervalului de timp analizat:
𝑛𝑛

∆� = � ∆𝑖𝑖⁄𝑖𝑖−1�(𝑛𝑛 − 1) =
𝑖𝑖=2

∆𝑛𝑛/0
𝑦𝑦𝑛𝑛 − 𝑦𝑦0
=
𝑛𝑛 − 1
𝑛𝑛 − 1

(7)

Indicele mediu al dinamicii arată de câte ori s-a modificat în medie un fenomen analizat de
la o perioadă la alta pe parcursul întregii perioade:
𝐼𝐼 ̅ =

𝑛𝑛−1

�𝐼𝐼𝑛𝑛⁄0 =

𝑛𝑛−1

�

𝑦𝑦𝑛𝑛
𝑦𝑦0

(8)

Indicele anual al preturilor de consum măsoară evoluția de ansamblu a prețurilor
mărfurilor cumpărate şi a tarifelor serviciilor utilizate de către populație în anul curent față de anul
precedent (sau alt an ales ca perioada de referință). Acest indice este determinat ca raport, exprimat
procentual, între indicele mediu al prețurilor din anul curent și indicele mediu al anului
precedent(sau alt an ales ca perioadă de referință).
Începând cu anul 1992, indicele mediu al prețurilor unui anumit an se determină ca medie
aritmetică simplă a indicilor lunaridin acel an, calculați față de aceeași bază (octombrie 1990=100).
Rata anuală a inflației se calculează scăzând 100 din indicele anual al prețurilor de consum.
 Contribuția ramurii construcții la PIB-ul României în perioada 1990-2007
În Tabelul 1.1. este prezentată valoarea Produsul Intern Brut (PIB) din 1990 până în 2007,
contribuţia unităţilor de construcţii la PIB în aceeaşi perioadă, ponderea construcţiilor în PIB, dar
şi valorile actualizate cu rata inflaţiei.
Tabel 1.1. Valori actualizate ale PIB și ale ramurii construcții
Valoarea
PIB
Anul
serie brută
[milioane lei]

Din care în
construcții
[milioane lei]

Din care în
construcții
[%]

Rata
inflaţiei
[%]

Val. PIB real,
actualizat cu
rata inflaţiei
[milioane lei]

Valoarea
reală a
construcțiilor
[milioane lei]

1990

85,8

4,6

5,4

5,1

81,4

4,4

1991

220,4

9,6

4,4

170,2

-154,7

-6,7

1992

602,9

29,0

4,8

210,4

-665,6

-32,0

1993

2003,6

104,0

5,2

256,1

-3127,6

-162,3

1994

4977,3

325,1

6,5

136,7

-1826,7

-119,3

1995

7213,6

475,5

6,6

32,3

4883,6

321,9

1996

10892,0

706,7

6,5

38,8

6665,9

432,5

1997

25292,6

1323,0

5,2

154,8

-13860,3

-725,0

1998

37119,4

1873,1

5,0

59,1

15181,8

766,1

1999

54573,0

2737,7

5,0

45,8

29578,6

1483,8

2000

80377,3

3928,7

4,9

45,7

43644,9

2133,3

2001

116768,7

6233,4

5,3

34,5

76483,5

4082,9

2002

152017,0

8468,8

5,6

22,5

117813,2

6563,3

2003

197427,6

11318,4

5,7

15,3

167221,2

9586,7

2004

247368,0

14649,0

5,9

11,9

217931,2

12905,8

2005

288954,6

18865,2

6,5

9,0

262948,7

17167,3

2006

344650,6

25547,8

7,4

6,6

322041,5

23871,9

2007

412761,5

36919,6

8,9

4,8

392783,8

35132,7
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Se observă că PIB-ul României a înregistrat creşteri substanţiale începând cu 1990, iar
contribuţia construcţiilor la PIB a crescut mai timid în anii 1990-1993 datorită conjuncturii sociale
din aceea perioadă, plecând de la 5,4% din PIB în 1990, cu o uşoară scădere în următorii doi ani,
ca apoi să crească, ajungând în anul 1995 la o valoare de 6,6% din PIB. Cu mici fluctuaţii, valoarea
din PIB realizată de unităţile de construcţii creşte la 8,9% din PIB în anul 2007 (Fig. 1.1.).

Fig. 1.1. Valorile actualizate ale PIB și ale ramurii construcții în perioada 1990-2007
De asemenea, se poate observa că uneori atât creşterea PIB, cât şi creșterea construcţiilor
se datorează inflaţiei mari. Astfel toate valorile negative arată că valoarea mărită a PIB-ului, dar şi
a aportului construcţiilor, nu se datorează productivităţii, ci creşterilor exagerate a preţurilor.
Modificarea absolută ne arată cu cât a crescut valoarea înregistrată faţă de anul de bază –
dacă este cu bază fixă, sau faţă de anul anterior – dacă este cu bază mobilă.
Contribuţia la PIB a sectorului costrucţii a crescut în 1991 faţă de 1990 cu 5 milioane lei,
preţuri curente, cu 19,4 milioane lei în 1992 faţă de 1991 şi cu 24,4 milioane lei în 1992 faţă de
1990. Tot creştere se înregistrează şi în anii următori, ajungând ca în anul 2007 aportul unităţilor
de c-m la PIB să crească cu 36915 milioane lei faţă de 1990 şi cu 11371,8 milioane lei faţă de
2006. Aceste modificări absolute au fost calculate din valorile seriei brute, nefiind actualizate.
Ajustarea valorilor este necesară pentru a evidenţia cât de mare este diferenţa de valori în
anii în care rata inflaţiei a trecut de 100%, în respectivii ani înregistrându-se scăderi semnificative
şi nicidecum creşteri, aşa cum ne arată prima serie, cea în care nu s-a ţinut cont de evoluţia
preţurilor (Tabel 1.2.).
Tabel 1.2. Valorile ajustate ale PIB și ale construcţiilor
Modificarea
absolută
[milioane lei]
∆i/0
∆i/i-1

Ritmul modificării
relative
[%]
Ri/0
Ri/i-1

Anul

Valoarea
reală a
construcțiilor
[milioane lei]

1990

4,4

0

0

0

0

0

0

1991

-6,7

-11,1

-11,1

-1,52

-1,52

-252,27

-252,27

1992

-32,0

-36,4

-25,3

-7,27

4,78

-827,27

377,61

1993

-162,3

-166,7

-130,3

-36,89

5,07

-3788,64

407,19

1994

-119,3

-123,7

43,0

-27,11

0,74

-2811,36

-26,49

1995

321,9

317,6

441,2

73,16

-2,70

7215,91

-369,82

1996

432,5

428,2

110,6

98,30

1,34

9729,55

34,36

1997

-725,0

-729,4

-1157,5

-164,77

-1,68

-16577,27

-267,63

1998

766,1

761,7

1491,1

174,11

-1,06

17311,36

-205,67

Indicele
de dinamică
Ii/0
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1999

1483,8

1479,5

717,7

337,23

1,94

33622,73

93,68

2000

2133,3

2128,9

649,5

484,84

1,44

48384,09

43,77

2001

4082,9

4078,5

1949,6

927,93

1,91

92693,18

91,39

2002

6563,3

6559,0

2480,4

1491,66

1,61 149065,91

60,75

2003

9586,7

9582,3

3023,4

2178,80

1,46 217779,55

46,07

2004

12905,8

12901,4

3319,1

2933,14

1,35 293213,64

34,62

2005

17167,3

17163,0

4261,6

3901,66

1,33 390065,91

33,02

2006

23871,9

23867,5

6704,5

5425,43

1,39 542443,18

39,05

2007

35132,7

35128,3

11260,8

7984,70

1,47 798370,45

47,17

Din Tabelul 1.2. se observă că în anul 1991, faţă de 1990, contribuţia reală a construcţiilor
la PIB a scăzut cu 11,1 milioane lei, în anul 1992 a scăzut cu 25,3 milioane lei faţă de 1991 şi cu
36,4 milioane lei faţă de 1990. În anul 1993, faţă de 1990, contribuţia reală a construcţiilor la PIB
a scăzut cu 166,7 milioane lei, iar faţă de 1992 cu 130,3 milioane lei. În anul 1994 faţă de 1990
contribuţia reală a construcţiilor la PIB a scăzut 123,7 milioane lei, iar faţă de 1993 a crescut cu
43 milioane lei. În anii 1995 și 1996 se înregistrează creşteri atât faţă de anii anteriori, cât şi faţă
de anul de referință 1990. În anul 1997 asistăm la o scădere spectaculoasă cu 1157,5 milioane lei
atât faţă de anul precedent, cât şi faţă de 1990 cu 725,0 milioane lei. În anii următori se
înregistrează creşteri, ajungându-se în anul 2007 la o creştere cu 35128,3 milioane lei faţă de 1990
şi 11260,8 milioane lei faţă de anul 2006 (Fig. 1.2.).

Fig. 1.2. Modificarea absolută a contribuției actualizate a unităților de construcții la valorile
actualizate ale PIB în perioada 1990-2007
Ritmul de scădere a contribuţiei unităţilor de construcţii-montaj în 1991 a fost de 252,27%
faţă de 1990, în 1992 a fost de 827,27% faţă de 1991 şi în creştere faţă de 1990 cu 377,61% .
În anul 1997 scăderea a fost de 16577,27% faţă de 1990 şi de 267,63% faţă de 1990.
Începând cu anul 1999 se înregistrează ritmuri de creștere ale a contribuţiei unităţilor de
construcţii-montaj la PIB, astfel că în anul 2007 s-a ajuns la o creştere cu798370,45% faţă de 1990
şi cu 47,17% faţă de 2006.
Modificarea medie a contribuţiei unităţilor de construcţii la PIB se calculează cu formula:
𝑦𝑦𝑛𝑛 − 𝑦𝑦0 35132,7 − 4,4
(9)
∆� =
=
= 2066,38 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑛𝑛 − 1
18 − 1
ceea ce ne arată că această contribuţie a crescut în medie cu 2171,17 milioane lei de la un an la
altul în perioada 1990-2007.
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 Evoluția investițiilor în construcții în perioada 1990-2007
Un alt indicator care arată evoluţia sau involuţia economiei şi implicit a ramurii construcţii
este valoarea investiţiilor. Pentru ca economia unei ţări să crească este necesar să crească şi
valoarea agenţilor economici, iar ca aceasta creştere să aibă loc trebuie să se investească în
dezvoltarea agenţilor economici. În Tabelul 1.3. sunt valorile investiţiilor totale din economia
României și din ramura construcții în perioada 1990-2007.
Tabel 1.3. Valoarea investițiilor în economie și ramura construcții
Investiții în Modificarea absolută
Din care
a investițiilor în
Total
construcții
investiţii în
construcții
Anul investiţii nete
în total
construcţii
[milioane lei]
[milioane lei]
investiții
[milioane lei]
[%]
∆i/0
∆i/i-1

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

16,84
31,40
88,86
282,18
800,46
1299,55
2094,53
4413,47
6051,52
8394,81
12498,70
20419,50
27173,50
35651,20
44869,90
54566,00
72891,00
98417,70

0,56
0,65
2,28
7,82
43,10
67,88
130,98
367,58
422,69
576,67
1067,30
1318,30
1774,30
3423,90
4154,70
7919,40
10943,70
23978,60

Indicele de
dinamică

Ii/0

3,3
0
2,1
0,09
0,09
1,2
2,6
1,7
1,63
4,1
2,8
7,3
5,54
14,0
5,4
42,5
35,28
77,0
5,2
67,3
24,78
121,2
6,3
130,4
63,1
233,9
8,3
367,0
236,6
656,4
7,0
422,1
55,11
754,8
6,9
576,1 153,98 1029,8
8,5 1066,7 490,63 1905,9
6,5 1317,7
251 2354,1
6,5 1773,7
456 3168,4
9,6 3423,3 1649,6 6114,1
9,3 4154,1
730,8 7419,1
14,5 7918,8 3764,7 14141,8
15,0 10943,1 3024,3 19542,3
24,4 23978,0 13034,9 42818,9

Ii/i-1

Ritmul modificării
relative
[%]

Ri/0

Ri/i-1

0
0
0
1,2
16,1 16,1
3,5
307,1 250,8
3,4
1296,4 243,0
5,5
7596,4 451,2
1,6
12021,4 57,5
1,9
23289,3 93,0
2,8
65539,3 180,6
1,1
75380,4 15,0
1,4 102876,8 36,4
1,9 190489,3 85,1
1,2 235310,7 23,5
1,3 316739,3 34,6
1,9 611310,7 93,0
1,2 741810,7 21,3
1,9 1414078,6 90,6
1,4 1954132,1 38,2
2,2 4281792,9 119,1

După cum se observă, în primii patru ani 1990, 1991, 1992 şi 1994 investiţiile totale sunt
mici, iar în unităţile de construcţii-montaj s-a investit puţin datorită contextului socio-politic din
acea perioadă. Astfel, investiţiile din construcţii în anul 1990 reprezentau 0,56 milioane lei dintrun total de 16,84 milioane lei, respectiv 3,3% din totalul investiţiilor, iar în perioada 1991-1993
ponderea investiţiilor în construcţii a fost de 2,1%, 2,6% și respectiv 2,8% din totalul investiţiilor
din respectivii ani.
Din 1994 investiţiile în unităţile de construcţii-montaj cresc pană în 1997, iar în următorii
doi ani se înregistrează scăderi ca pondere din totalul investiţiilor, chiar dacă suma investită în
acest domeniu a crescut.
Anul 2000 aduce un procent de 8,5% investiţii în construcţii din totalul investiţiilor
realizate. În următorii doi ani, 2001 şi 2002, unităţile de construcţii fac investiţii de 6,5% din totalul
investiţiilor realizate în economia ţării noastre. Începând din 2003 ponderea investiţiilor din
construcţii în total investiţii începe să crească ajungând în 2007 la 24,4%.
Calculând modificarea absolută se poate observa cu cât au crescut investiţiile în sectorul
construcţii, atât faţă de anul de bază 1990, cât şi de la un an la altul.
În primii patru ani, respectiv 1990, 1991, 1992, 1993 nu au fost creşteri semnificative.
Începând cu 1994 s-au înregistrat creşteri semnificative până în anul 2007 când investiţiile în
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construcţii au crescut cu 23978 milioane lei faţă de 1990, iar faţă de anul 2006 cu 13034,9 milioane
lei (Fig. 1.3.).
Valoarea investiţiilor în unităţile de construcţii-montaj a crescut în medie, de la un an la
altul cu 1410,47 milioane lei, deci sporul mediu în perioada 1990-2007 a investiţiilor în construcţii
a fost de 1410,47 milioane lei.

Fig. 1.3. Investiţii în construcții în perioada 1990-2007
Calculând indicele de dinamică se poate observa că investiţiile în construcţii au crescut în
1991 faţă de 1990 de 1,2 ori; în 1992 faţă de 1990 de 4,1 ori şi faţă de 1991 de 3,5 ori, tendinţă
care se păstrează şi în următorii ani, ajungându-se ca în 2007 investiţiile să crească de 42818,9 ori
faţă de 1990, dar numai de 2,2 ori faţă de 2006.
Pentru a vedea care este tendinţa de creştere de la un an la altul, s-a calculat indicele mediu:
𝑰𝑰� =

𝒏𝒏−𝟏𝟏

�

𝑦𝑦𝑛𝑛
=
𝑦𝑦0

𝟏𝟏𝟏𝟏−𝟏𝟏

�

23978,6
= 3,21
0,59

(10)

ceea ce înseamnă că tendinţa medie de creştere a investiţiilor în ramura construcţii, de la an la an,
în perioada 1990-2007, a fost de 3,21 ori.
Figura 1.4. pune în evidență această tendinţă de creştere de la an la an, precum şi faptul că
în anii 1992, 1993 și 1994 creşterea a fost mult peste tendinţa medie de creştere, pe când în anii
1991, 1998 şi 2001 creşterea este mult sub tendinţa medie.

Fig. 1.4. Evoluția anuală a investiţiilor în construcţii în perioada 1990-2007
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Ritmul de creştere a investiţiilor în construcţii a pornit de la 16,1% în 1991 faţă de 1990 şi
a ajuns la 1954132,1% în 2007 faţă de 1990 dar de la un an la altul creşterile nu sunt aşa de mari.
Ritmul mediu de creştere al investiţiilor în unităţile de construcţii, de la un an la altul, în perioada
1990-2007 a fost de 221%.
 Evoluția lucrărilor de construcții în perioada 1990-2007
Lucrările de construcţii sunt grupate din punct de vedere statistic în două mari categorii:
construcţii noi şi reparaţii capitale şi întrețineri şi reparaţii curente. După modul de realizare
prima categorie se împarte în: lucrări în antrepriză şi lucrări în regie. În Tabelul 1.4. sunt prezentate
valorile totale ale construcţiilor defalcate pe tip şi mod de realizare. De asemenea, este analizată și
greutatea specifică a fiecărei clasificări. Valorile nominale au ca unitate de măsură milioane lei în
preţuri curente.
Se observă tendinţa de creştere a construcţiilor începând de la 11,2 milioane lei în 1990,
din care 9,6 milioane revin construcţiilor noi şi reparaţiilor capitale (8,4 mil. sunt realizate în regim
de antrepriză și 1,2 mil. realizate în regie), în timp ce întreținerile şi reparaţiile curente au fost în
valoare de 1,6 milioane lei. Procentual 85,7% din totalul construcţiilor sunt construcții noi şi
reparaţii capitale şi 14,3% sunt întreţineri şi reparaţii curente. În anul 2000 se înregistrează 7484,1
milioane lei total construcţii, din care 5607,6 milioane lei reprezintă construcţii noi şi reparaţii
capitale (5241,2 milioane lei realizate în regim de antrepriză şi 366,4 milioane lei realizate în regie)
și 1876,5 milioane lei reprezintă întreţineri și reparaţii curente. În procente, valoarea construcţiilor
noi şi a reparaţiilor capitale reprezintă 74,9% din valoarea totală a construcţiilor şi 25,1%
reprezintă valoarea întreţinerilor și reparaţiilor curente.
Se ajunge în 2007 la 68147, 2 milioane lei total construcţii, din care 55708 milioane lei
reprezintă construcţii noi şi reparaţii capitale (49704,4 milioane lei realizate în regim de antrepriză
şi 6003,6 milioane lei realizate în regie) și 12439 milioane lei reprezintă întreţineri și reparaţii
curente. Procentual, acestea reprezintă, din valoarea totală a construcţiilor, 81,7% construcţiile noi
şi reparaţiile capitale şi 18,3% întrețineri și reparaţii curente.
Tabel 1.4. Structura lucrărilor de construcţii

Din care
Construcţii noi şi
Constr. noi Construcţii noi şi Întreţineri şi
Întreţinere
Total constr. noi şi reparaţii capitale
şi reparaţii reparaţii capitale
reparaţii
şi reparaţii
[mil. lei]
[%]
Anul construcţii reparaţii
capitale în
curente în
curente
[mil. lei]
total constr.
total constr.
capitale
[mil. lei]
Antrepriză
Regie
Antrepriză Regie
[mil. lei]
[%]
[%]

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

11,2
20,8
64,2
190,0
534,1
869,1
1379,1
2286,0
3446,2
4981,2
7484,1
11268
15404
20630
26786
33052
47250
68147

9,6
19,1
55,8
146,2
422,3
688,6
1056,7
1910,7
2827,4
4218,4
5607,6
8282,3
11318
15214
20728
25649
37797
55708

8,4
16,9
48,2
128,9
393,0
644,5
1008,5
1896,1
2692,7
3771,0
5241,2
8226,0
11046,0
15048,6
20544,0
22109,9
33250,6
49704,4

1,2
2,2
7,5
17,4
29,2
44,1
48,3
14,7
134,6
447,4
366,4
56,3
272,2
165,3
184
3539
4547
6004

1,6
1,7
8,5
43,8
112,0
180,5
322,4
375,3
618,9
762,9
1876,5
2985,6
4085,9
5415,6
6058,2
7403,5
9452,8
12439
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85,7
91,8
86,9
76,9
79,1
79,2
76,6
83,6
82,0
84,7
74,9
73,5
73,5
73,7
77,4
77,6
80,0
81,7

87,5
88,5
86,4
88,2
93,1
93,6
95,4
99,2
95,2
89,4
93,5
99,3
97,6
98,9
99,1
86,2
88,0
89,2

12,5
11,5
13,4
11,9
6,9
6,4
4,6
0,8
4,8
10,6
6,5
0,7
2,4
1,1
0,9
13,8
12,0
10,8

14,3
8,2
13,2
23,1
21,0
20,8
23,4
16,4
18,0
15,3
25,1
26,5
26,5
26,3
22,6
22,4
20,0
18,3

REALIZĂRI ȘTIINȚIFICE

Prof.dr.ing. Petruța BLAGA

Raportul dintre construcţiile noi şi reparaţiile capitale şi întreținerile și reparaţiile curente
este destul de stabil, nu sunt fluctuaţii mari, construcţiile noi şi reparaţiile capitale reprezentând în
medie 80% din lucrările în construcţii, iar întreținerile și reparaţiile curente reprezintă în medie
20% din totalul lucrărilor de construcţii (Fig. 1.5).

Fig. 1.5. Construcţii noi realizate în antrepriză și regie în perioada 1990-2007
Pentru a putea analiza mai bine valorile corespunzătoare construţiilor, modul în care aceste
valori se modifică de la an la an şi faţă de anul de bază se pot calcula modificările absolute atât
pentru total lucrări de construcții, cât şi pentru tipurile de lucrări analizate.
Tabel 1.5. Modificarea absolută a lucrărilor de construcții
Anul

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Modificarea absolută
total construcţii
[lei]
∆i/0
∆i/i-1

0
9.6
53
178.8
522.9
857.9
1367.9
2274.8
3435.0
4970.0
7472.9
11256.7
15392.9
20618.3
26775.0
33041.2
47238.7
68136.0

0
9.6
43.4
125.8
344.1
335.0
510.0
906.9
1160.2
1535.0
2502.9
3783.8
4136.2
5225.4
6156.7
6266.2
14197.5
20897.3

Modificarea absolută a Modificarea absolută a
construcţiilor noi şi
întreţinerilor şi
reparaţiilor capitale [lei] reparaţiilor curente [lei]
∆i/0
∆i/i-1
∆i/0
∆i/i-1

0
9.5
46.2
136.6
412.7
679.0
1047.1
1901.1
2817.8
4208.8
5598
8272.7
11308.6
15204.3
20718
25639.3
37787.5
55698.4

- 35 -

0
9.5
46.2
127.1
366.5
542.4
634.4
1222.1
1770.7
2307.7
2780.2
4063.9
5710.6
6931.6
9409.8
10435
17069.1
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0
0.1
6.9
46.2
136.6
412.7
679.0
1047.1
1901.1
2817.8
4208.8
5598
8272.7
11308.6
15204.3
20718
10435
37787.5

0
0.1
6.8
35.3
68.2
68.5
141.9
52.9
243.6
144
1113.6
1109.1
1100.3
1329.7
642.6
1345.3
2049.3
2986.4
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Se observă că valoarea totală a construcţiilor creşte de la an la an. În 1991, faţă de 1990,
valoarea construcţiilor creşte cu 9,6 milioane lei care reprezintă o creştere cu 9,5 milioane lei a
construcţiilor noi și reparațiilor capitale şi cu 0,1 milioane lei a întreținerilor și reparaţiilor curente.
În 1992, faţă de 1990, creşterea este cu 53 milioane lei, care presupune o creștere cu 46,2 milioane
lei a construcţiilor noi și reparațiilor capitale şi cu 6,9 milioane lei a întreținerilor și reparaţiilor
curente, iar faţă de 1991, creșterea este cu 43,4 milioane lei, respectiv cu 36,7 milioane lei a
construcţiilor noi și reparațiilor capitale şi cu 6,8 milioane lei a întreținerilor și reparaţiilor curente.
Sporul mediu al valorii totale construcţiilor este de 4008 milioane lei, din care sporul mediu
al construcţiilor noi și reparațiilor capitale este de 3276,4 milioane lei, iar sporul mediu al
întreţinerilor şi reparaţiilor curente este de 731,6 milioane lei. Având în vedere acest spor se ajunge
în anul 2000 la o creştere, faţă de 1990, cu 7472,9 milioane lei total construcţii, valoarea
construcţiilor noi şi reparaţiilor capitale crescând cu 5598 milioane lei, iar valoarea întreţinerilor
şi reparaţiilor curente cu 4208,8 milioane lei. În anul 2007 valoarea totală a construcţiilor creşte
faţă de 1990 cu 68136 milioane lei, iar faţă de 2006 a crescut cu 20897,3 milioane lei.
Analizând în detaliu structura sectorului construcţiilor, pot fi identificate trei segmente
distincte din punct de vedere al destinaţiei obiectivelor realizate:
− Construcţii rezidenţiale – includ clădiri individuale, clădiri colective (de tip bloc) şi clădiri de
rezidenţă pentru comunităţi. În anul 1995 din totalul construcţiilor 65,8 milioane lei reprezintă
construcţiile rezidenţiale, acestea crescând în 1999 la 3317,8 milioane lei. Remarcându-se ca
având dinamica cea mai accentuată, acest segment deţinea în anul 2006 o pondere de 19,7% în
totalul valorii sectorului de construcții din România, respectiv 7446 milioane lei, ajungând în
anul 2007 la suma de 10149,7 milioane lei.
− Construcţii nerezidenţiale – includ spații industriale (hale de producție și depozite), spații
comerciale (mari suprafeţe comerciale de retail și complexuri de tip mall) şi clădiri
administrative (hoteluri, spitale, şcoli și spații de birouri). Având în anul 2006 o valoare de
15345,6 milioane lei din total valoare construcții, acest segment a continuat să reprezinte
componenta cea mai importantă din ansamblul pieţei construcţiilor, în anul 2007 înregistrând
o valoare de 30057,8 milioane lei.
− Construcţii inginereşti – includ lucrări de infrastructură de transport (drumuri şi poduri). Deși
până în anul 2002 segmentul lucrărilor de construcţii inginereşti deţinea o pondere de peste
50% din sectorul românesc de construcţii, participarea sa la valoarea totală a sectorului
construcții s-a diminuat constant în favoarea segmentului de construcţii rezidenţiale, până la
nivelul de 15005 milioane lei în anul 2006 și 5260,2 milioane lei în anul 2007.
Un alt aspect important este forma de proprietate a unităţilor de construcţii-montaj. Din
1990 până în 1992 formele de proprietate existente au fost: publică, privată şi cooperatistă, cea
mai redusă valoare înregistrând-o unităţile de construcţii private cu o valoare de 3,5 milioane lei,
motivul principal fiind prima etapă a perioadei de tranziţie pe care România o traversa spre o
economie de piață. Începând cu anul 1993 forma privată creşte mult faţă de celelalte forme de
proprietate și apare o nouă formă de proprietate, cea mixtă. În anul 1997 legile se schimbă în ţara
noastră şi ca urmare, din anul 1998 construcţiile apar sub alte forme de proprietate: majoritar de
stat și majoritar privat, celelalte forme de proprietate dispărând, fiind redistribuite celor două forme
noi de proprietate. Astfel, unităţile de construcţii publice şi cele mixte la care statul deţine mai
mult de 50% din capital se vor regăsi la forma majoritar de stat, iar unităţile de construcţii private
se vor regăsi la forma majoritar privat (Tabel 1.6.).
Tabel 1.6. Construcţii pe forme de proprietate
Anul

Total
construcții

Publică

1990
1991
1992

112.4
208.2
642.4

107
195.8
554.3

Forma de proprietate [sute mii lei]
Majoritar Majoritar
Mixtă
Privată
Cooperatistă
de stat
privat

3.5
9.3
83.3
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1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

1900.1
5341.7
8691.2
13791.4
22860.5
34462.7
49812.8
74841.1
112678.8
154040.8
206294.7
267862.4
330524
472499
681472

Prof.dr.ing. Petruța BLAGA
1222.8
92.9
2260.3
89.3
2279.6 230.4
2402.7 926.6
2781.4 3917.3

574.6
2966.5
6152.7
10406.7
16118.1

8.1
25.6
28.5
55.4
47.7
6151
7161.9
8038.2
11514.2
9914.4
14472.6
15471.9
26545
21614
23371

28311.7
42650.9
66802.9
101164.6
144126.4
191822.1
252390.5
303979
450885
658101

Cei mai reprezentativi ani în care se identifică diferenţele de formă de proprietate sunt
evidențiați în Tabelul 1.7.
Tabel 1.7. Schimbările formei de proprietate
Lucrări de
construcții
Anul
Total
Construcţii noi şi
reparații capitale
Antrepriză
Regie
Întreţineri şi
reparații curente
Anul
Total
Construcţii noi şi
reparații capitale
Antrepriză
Regie
Întreţineri şi
reparații curente
Anul
Total
Construcţii noi şi
reparații capitale
Antrepriză
Regie
Întreţineri şi
reparații curente

Total

Publică

Forma de proprietate [sute mii lei]
Majoritar
Mixtă
Privată Cooperatistă
de stat

112.4

107

–

95.9
83.7
12.1

92
83
8

–
–
–

16.5

15

–

1990
3.4

Majoritar
privat

2.3

–

–

0.4
0.03
0.3

–
–
–

–
–
–

1.5

–

–

47.7

–

–

14.4
14.2
0.2

–
–
–

–
–
–

33.3

–

–

–

8038

66803

3.4
3.4

1997
16118

22860.5

2781

3917

19107.7
18960.5
147.2

1279.2
1246.8
32.4

3554.2
3538
16.2

3752.8

1502.2

359.1

74841.1

–

–

56075.7
52411.8
3663.9

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

3283.7
3126.1
157.6

52792
49285.7
3506.3

18765.4

–

–

–

–

4754.5

14010.9

14259.9
14161.5
98.4
1858.2
2000
–

 Evoluția lucrărilor de construcții în volumul total al investițiilor anuale(1990-2010)
Ponderea construcțiilor în investiția anuală reprezintă cât la % din total investiții anuale
este alocat ramurii construcții.
În anul 1991 din volumul total al investițiilor 47,2 % au reprezentat lucrările în construcții.
În 1992 din volumul total al investițiilor 44,1 % au reprezentat lucrările în construcții, volumul
acestora scăzând cu 3,1 % față de anul anterior 1991. Această tendință de scădere se menține până
în anul 1997. Între anii 1998-1999 se înregistrează o creștere, dar în anii 2000 și 2001 lucrările în
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construcții au scăzut cu 5,6 % față de anul anterior 1999, respectiv 6,7% față de anul 2000, acestea
reprezentând 26,5% și respectiv 19,8% din volumul total al investițiilor (Fig.1.6.).

Fig. 1.6. Ponderea lucrărilor de construcții în volumul total al investițiilor anuale în perioada
1990-2010
În perioada 2002-2006 se înregistrează din nou o creștere a ponderii lucrările în construcții
în volumul total al investițiilor, dar începând cu anul 2007 și până în 2010 lucrările în construcții
au reprezentat 34,8%, 13,6%, 12,2% și 12,2% din volumul total al investițiilor, acestea scăzând cu
1,5%, 21,2%, 1,4% și respectiv 0,2% față de anii anteriori.
 Evoluția structurii și volumului lucrărilor de construcții în perioada 1990-2010
În anul 1990 din volumul lucrărilor de construcții 85,28% reprezenta producție, iar 14,72%
servicii de profil (Fig. 1.7.).
În anul 1991 producția a crescut cu 6,41% față de 1990, reprezentând 91,69% din volumul
lucrărilor de construcții, iar serviciile au scăzut cu 6,41% față de 1990, reprezentând 8,31% din
volumul lucrărilor de construcții.

Fig. 1.7. Evoluția serviciilor și a producției în construcții
În perioada 1992-2000, producția de construcții a înregistrat cea mai mare creștere în anul
1999 când a crescut cu 1,11% față de 1998 și a reprezentat 84,69% din volumul lucrărilor, iar
serviciile au înregistrat cea mai mare creștere în anul 2000 când au crescut cu 9,76% față de 1999
și au reprezentat 25,07% din volumul lucrărilor.
În perioada 2001-2010, producția de construcții a înregistrat cea mai mare creștere în anul
2008 producția când a crescut cu 1,89% față de 2007 și a reprezentat 81,98% din volumul
lucrărilor, iar serviciile au înregistrat cea mai mare creștere în anul 2010 când au crescut cu 13,58%
față de 2009 și au reprezentat 33,32% din volumul lucrărilor.
 Lucrările de construcții pe forme de proprietate în perioada 1990-2010
În 1990 lucrările de construcții erau dominate de sectorul public, reprezentând 95,17% din
totalul lucrărilor și numai 4,83% era reprezentat de sectorul privat. În anul 1991 sectorul public a
avut o scădere de 1,15 %, astfel că începând cu acest an, sectorul public va înregistra o scădere
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care pe parcurs se va intensifica (Fig. 1.8.).

Fig. 1.8. Lucrări de construcții pe forme de proprietate
În perioada 1991-2000, volumul lucrărilor de construcții din sectorul public a înregistrat o
scădere continuă, cea mai mare înregistrând-o în anul 2000 cu 3,64% față de anul 1999,
reprezentând doar 10,64% din totalul lucrărilor de construcții. În aceeași perioadă, volumul
lucrărilor de construcții din sectorul privat crește constant, cea mai mare creștere înregistrând-o în
anul 2000 cu 3,64% față de anul 1999, reprezentând 89,26% din volumul total al construcțiilor.
În anii 2001-2010, tendința de scădere a volumului lucrărilor de construcții din sectorul
public și tendința de creștere a volumului lucrărilor de construcții din sectorul privat se mențin.
Cea mai mare scădere a volumului lucrărilor de construcții din sectorul public s-a înregistrat în
anul 2008 cu 0,66% față de anul 2007, reprezentând doar 3,08% din totalul lucrărilor de construcții.
Cea mai mare creștere a volumului lucrărilor de construcții din sectorul privat s-a înregistrat tot în
anul 2008 cu 0,66% față de anul 2007, reprezentând 96,92% din volumul total al construcțiilor.
 Evoluția numărului și structurii locuințelor în perioada 1990-2010
În anul 1990 din totalul locuințelor aflate pe teritoriul țării, 8006349 de locuințe, 67,33%
au aparținut mediului privat, ce înseamnă un număr de 5390675 de case și 32,67%, respectiv un
număr de 2615674 au fost locuințe de stat. În 1991 totalul locuințelor aflate pe teritoriul țării s-a
redus la 7659003 de locuințe, dar locuințele aparținând mediului privat au crescut cu 11,75% față
de 1990, reprezentând 78,66% din totalul locuințelor ce înseamnă un număr de 6024772 de locuințe.
În perioada 1992-2000, numărul locuințelor aflate pe teritoriul țării a avut tendință de
creștere față de anul 1991, ajungând în anul 2000 la un număr de 7907520 de locuințe, din care
95,19% au aparținut mediului privat care a crescut, față de anul anterior, cu un număr de 34838 de
locuințe, ceea ce reprezintă o creștere cu 0,16% față de anul 1999 (Fig. 1.9.).

Fig. 1.9. Structura locuințelor pe forme de proprietate
În anul 2001 totalul locuințelor aflate pe teritoriul țării a crescut cu 199594 de locuințe față
de anul 2000, ajungând la un număr de 8107114 de locuințe, din care: 97,38% au aparținut
mediului privat care a crescut cu un număr de 367218 de locuințe față de anul anterior, ce
reprezintă o creștere cu 2,19% față de anul 2000.
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În perioada 2001-2010, se observă o tendință ușoară de creștere. Până în anul 2010 numărul
locuințelor aflate pe teritoriul țării a crescut, față de 2009, cu 62520 de locuințe, ajungând la un
număr de 8447492 de locuințe, din care 97,64% aparțin mediului privat, care de asemenea a crescut
cu un număr de 56764 de locuințe față de anul anterior, ceea ce reprezintă o creștere cu 0,69 %
față de anul 2009. În cazul locuințelor de stat se observă în perioada 1990-2010 o tendință de
scădere, de la 32,67% în anul 1990, reprezentând 2615674 locuințe, la 2,36% în anul 2010,
respectiv 199361 locuințe de stat (Fig. 1.9.).
 Evoluția numărului de locuințe terminate în perioada 1990-2010
Locuința terminată în cursul unui an este construcția cu această destinație, terminată
complet în anul de referință, care nu a existat anterior (ale cărei elemente, inclusiv fundația, s-au
construit pentru prima dată) și la care s-au realizat toate categoriile de lucrări prevăzute în
documentația de execuție, fiind recepționată de beneficiari.
În anul 1990 suprafața totală construită era de 4425052 m², iar numărul locuințelor
terminate era de 48599, având o suprafață medie de 91,05 m².
În anul 1991 suprafața totală construită scade la 2577467 m², dar și numărul locuințelor
terminate scade la 27958, reprezentând o scădere cu 42,47% față de anul trecut. Suprafața medie
a locuințelor terminate crește față de anul trecut, ajungând la valoarea de 92,1 m² (Fig. 1.10.).
În 1992 suprafața totală construită crește la 2944233 m², iar numărul locuințelor terminate
scade la 27538, care înseamnă o scădere cu 1,5% față de anul trecut. Suprafața medie a locuințelor
terminate ajunge la 106,9 m², ceea ce înseamnă o creștere a suprafețelor locuibile cu 14,8 m².

Fig. 1.10. Ponderea suprafeței private și publice în total suprafață construită în perioada 19902010
În anul 1993 suprafața totală construită scade la 2859267 m², iar numărul locuințelor
terminate crește, ajungând la valoarea de 30071 de locuințe ce înseamnă o creștere cu 9,19% față
de anul trecut. Suprafața medie a locuințelor terminate scade cu 11,8 m² față de anul trecut
ajungând la valoarea de 95,08m².
În anul 1994 suprafața totală construită este de 3493297 m² din care 71,1% construită din
fonduri private și 28,9% din fonduri publice. Locuințe totale terminate în acest an au crescut cu
22,1% față de anul trecut ajungând la valoarea de 36743 de locuințe. Din locuințe totale terminate
70,5% sunt locuințe private și 29,5% locuințe de stat. Suprafața medie a locuințelor terminate
scade cu 0,01 m² față de anul trecut ajungând la valoarea de 95,07m².
În perioada 1995-2000 se observă o creștere a suprafeței totale construite din fonduri
private și o scădere a numărului de locuințe terminate (Fig. 1.11.).
Astfel, în anul 2000 suprafața totală construită ajunge la 3402612 m² din care 94,29%
construită din fonduri private și 5,7% din fonduri publice. Locuințe totale terminate în acest an au
scăzut cu 11,9% față de anul 1999, ajungând la valoarea de 26376 de locuințe. Din locuințe totale
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terminate 93,6% sunt locuințe private și 6,4% locuințe de stat. Suprafața medie a locuințelor
terminate crește cu 12,09 m² față de anul 1999, ajungând la valoarea de 129 m².

Fig. 1.11. Evoluția numărului de locuințe terminate
În perioada 2001-2008 se observă o creștere a suprafeței totale construite din fonduri
private și o creștere a numărului de locuințe terminate.
În anul 2009 suprafața totală construită este de 9140179 m² din care 95,35%construit din
fonduri private și 4,65% din fonduri publice. Locuințe totale terminate în acestan au scăzut cu
7,04% față de anul trecut ajungând la valoarea de 62520 de locuințe. Din locuințe totale terminate
90,7% sunt locuințe private și 9,3% locuințe de stat. Suprafața medie a locuințelor terminate scade
cu 0,7 m² față de anul trecut, ajungând la valoarea de 146,1m².
În anul 2010 numărul locuințelor terminate este de 48812, care scade cu 21,18% față de
anul 2009. Din aceste locuințe 94,4% aparțin sectorului privat și 5,6% aparțin sectorului public.
Concluziile cercetării
Analiza valorile principalilor indicatori economici la nivelul ţării şi la nivel de ramură
economică – ramura construcții, pune în evidență faptul că sectorul constructiilor reprezintă o
componentă cheie ce reflectă îndeaproape stadiul de dezvoltare al unei economii nationale.
Parcursul ascendent înregistrat în perioada analizată de economia românească s-a regăsit în
evoluția sectorului construcțiilor, care în intervalul 2001-2005 a evoluat cu rate anuale de creștere
situate între 9% și 10% în termeni reali, pentru ca în anul 2006, în perspectiva aderării României
la Uniunea Europeană, acesta să atingă o valoare totală de circa 25547,8 milioane lei, cu 13,54%
mai mare decât cea înregistrată în 2005. De asemenea, pentru anul 2007 s-a înregistrat o creștere,
suma totală fiind 36919,6 milioane lei cu 11260,8 milioane lei mai mult decât în anul precedent,
reprezentând 8,9% din PIB, creșterea menținându-se și în anul 2008.
În Figura 1.12. se observă această creștere, valorile fiind exprimate în milioane euro. De
altfel, construcțiile ca ramură economică s-a remarcat ca având dinamica cea mai accentuată din
economia românească. În acest sens, în timp ce produsul intern brut a crescut cu rate anuale ce
depășesc semnificativ media europeană, contribuția sectorului construcțiilor la evoluția pozitivă a
acestui indicator macroeconomic a fost una din ce în ce mai importantă.
Astfel, în anii 2005, 2006 și 2007, 5,9%, 7,4% și respectiv 8,9% din creșterea PIB al
României au fost asigurate de creșterea sectorului constructiilor.
Datorită investiţiilor realizate în acest domeniu şi datorită creşterii nevoilor sociale şi
economice pe care ramura construcţii le satisface, a avut loc o creştere spectaculară a acestei
ramuri, spre deosebire de alte ramuri ale economiei României.
Se poate afirma că primii ani perioadei analizate, respectiv 1990, 1991, 1992 şi 1993,
creşterile ramurii construcţii-montaj au fost timide, dar analizând toată economia națională din
acea perioadă, se poate spune că ramura construcţii s-a dezvoltat normal, sub influența mediului
economic. Din anul 1994 evoluţia construcţiilor a fost mai substanţială, motiv pentru care am
asistat în perioada 2006-2007 la un boom economic al acestei ramuri ale economiei româneşti.
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Fig. 1.12. Evoluţia construcţiilor în România în perioada 2001-2006
Trebuie menționat faptul că în intervalul 2006-2009 creșterea înregistrată în ramura
construcţii din România a depășit cu 20% creșterea medie înregistrată în U.E. Unul dintre factorii
creşterii a fost cererea mare de pe piaţa imobiliară, care a adus profituri pentru întreprinderile de
construcții, cu 200-300% mai mari decât investiţiile realizate în România în aceea perioadă. Multe
întreprinderi din ramura construcții au dat faliment datorită crizei care a început pe la sfârșitul
anului 2009, completată de existența unui personal de conducere nepregătit. Criza a avut însă și
un efect de selecţie şi de reașezare a preţurilor locuinţelor la valoarea lor reală, deoarece în perioada
analizată, datorită cererii mari, acestea erau supraevaluate.
1.1.2. Managementul proceselor de producție în construcții. Studii de caz
Execuţia lucrărilor de construcţii-montaj la termen şi în condiţii de eficienţă sporită este
nemijlocit legată de modul în care s-a conceput şi s-a realizat organizarea de şantier pe fiecare nou
amplasament al viitoarei investiții.
În acest context, amplasarea unei viitoare investiții necesită efectuarea unor studii
prealabile, în mai multe variante, în final adoptându-se ca variantă optimă aceea care conduce la
un cost global minim (Andreica & Stoica, 1993). În cadrul acţiunii de amplasare a unui nou șantier
se impun a fi luaţi în considerare factori economici, tehnici şi sociali.
Ca orice acţiune care se desfăşoară pe baza criteriilor economice, amplasarea viitorului
șantier trebuie să se caracterizeze în primul rând prin raţionalitate. Astfel, amplasarea raţională a
viitoarelor obiecte de construcții apare ca o acţiune prin care se urmăreşte obţinerea unui efect
maxim cu o cheltuială minimă de muncă socială.
1.1.2.1. Lucrările de organizare de șantier. Managementul amplasării viitoarelor obiecte
(șantiere) de construcții
În procesul amplasării viitoarelor șantiere se urmăresc o serie de obiective generale:
valorificarea resurselor materiale din zonă, protejarea mediului înconjurător, reducerea
cheltuielilor de producţie, obiective care trebuie să aibă la bază criteriul eficienţei.
Întrucât amplasarea viitoarelor obiecte de construcții reprezintă o decizie pe termen lung,
susţinută printr-un suport financiar considerabil, factorii fizici, economici sau sociali cu un
comportament mai mult sau mai puţin previzibil, pun managerii în postura de a fi mereu atenţi la
consecinţele amplasamentului asupra costurilor, de a lua în considerare o serie de situaţii şi de
riscuri neidentificate sau incorect cuantificate şi care impun o reconsiderare a situării geografice a
viitorului obiect de construcții. Tipul şi caracteristicile materiilor prime şi a produselor finite, au o
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influenţă directă asupra nivelului de energie consumată, dimensionării rețelelor de utilități,
mărimii capacităţii de producţie și dimensiunii spaţiilor pentru depozitare, iar factorii economicosociali: nivelul de salarizare, climatul de muncă, politica de mediu, taxele şi impozitele au
repercusiuni directe sau indirecte asupra costurilor de producţie şi a nivelului profitului realizat.
Decizia de amplasare are efecte majore asupra structurii şi caracteristicilor fluxurilor
logistice de rangul I (concretizează mărimile de intrare şi de ieşire ale firmei de construcții,
asigurând legăturile materiale cu sistemele furnizoare şi sistemele beneficiare, precum şi cu mediul
în care se află), în ceea ce priveşte lungimea, intensitatea, costurile de realizare, costurile de
exploatare, capacitatea de transfer etc. (Moldovan, 2000). În acelaşi timp, decizia de amplasare are
implicaţii majore asupra eficienţei economice, precum şi efecte de lungă durată cu influenţe directe
asupra ciclului de viaţă al viitorului obiect de construcții.
Amplasarea reprezintă decizia privind stabilirea locului în care urmează să fie construit şi
va funcţiona obiectivul ce se proiectează, prin luarea în considerare a tuturor factorilor de influenţă
şi a criteriilor de optimizare de natură economică şi socială.
Decizia de amplasare are repercusiuni importante asupra realizării şi funcţionării
obiectivului de construcții, calitatea acesteia având influenţe semnificative asupra indicatorilor de
eficienţă ai obiectivului economic. Importanţa deciziei rezidă din două considerente:
– realizarea obiectivului necesită investiţii mari (financiare, materiale, umane) (Ioniță, 2002);
– efectele investiţiei se manifestă pe întreaga durată de existenţă a obiectivului industrial.
Optimizarea fluxurilor logistice de rangul I are ca obiectiv determinarea unei poziţii optime
de amplasare a șantierului, în raport cu perimetrul potenţial de amplasare, zona geografică şi
localitatea.Studiul perimetrului potenţial de amplasare are ca obiectiv acumularea de informaţii
referitoare la disponibilităţile de resurse şi condiţiile necesare funcţionării viitorului obiectiv,
localizarea consumatorilor principali ai producţiei de construcții, posibilităţi de transport ale
materiilor prime şi ale produselor finite etc.
Procesul decizional de amplasare al viitorului obiect de construcții (șantier) este influenţat
de o multitudine de factori. O abordare sistematică a problemei amplasării necesită:
– analize preliminare asupra viitorului obiect de construcții din care să se deducă condiţiile şi
resursele necesare realizării şi funcţionării acestuia;
– analize asupra perimetrului potenţial de amplasare care să furnizeze informaţii privind
disponibilităţi de condiţii şi resurse ale unor zone geografice, localităţi, amplasamente posibile;
– analize asupra sistemului social, legislativ şi normativ care determină strategiile de dezvoltare
ale forţelor de producţie în cadrul perimetrului potenţial de amplasare, din care să se deducă
priorităţile din acest punct de vedere, ale diferitelor amplasamente posibile.
În urma acestor analize, se deduc factorii care influenţează decizia de amplasare şi pe baza
cărora se deduce mulţimea amplasamentelor posibile.
Factorii analizaţi în cursul procesului decizional de amplasare se referă la posibilităţile de
aprovizionare cu materii prime şi materiale necesare lucrărilor de construcții-montaj, energie, apă
industrială, consumul de combustibil, posibilităţi de transport, existenţa forţei de muncă în zonă,
condiţii sociale, condiţiile naturale şi de climă, precum şi alte utilităţi. Aceşti factori intervin cu
ponderi diferite în cadrul procesului decizional, în funcţie de gradul de influenţă asupra valorii
investiţiei şi asupra costurilor de producţie. Criteriile de optimizare a deciziei de amplasare,
urmăresc minimizarea cheltuielilor de aprovizionare şi desfacere, a valorii investiţiei sau a
costurilor de producţie (Ţuţurea, 2000).
În etapa de analiză se efectuează o comparaţie permanentă între necesarul de resurse şi
condiţiile şi disponibilităţile oferite de diferite amplasamente, astfel că în final se deduce o mulţime
de amplasamente posibile:
A = { A1 , A2 , . . . , Ai , … , An } .

(11)

Selectarea amplasamentului se efectuează pe baza unor criterii de decizie Kj (j = 1,..., m)
care includ: minimizarea costurilor de asigurare cu utilităţi (materii prime, materiale, combustibil,
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energie, apă industrială, mijloace de transport, forţă de muncă şi condiţii sociale), minimizarea
lungimii traseelor de transport, minimizarea costurilor de producție.
Problema determinării amplasamentului optim este de natură multicriterială, soluţia unei
astfel de probleme fiind rezultatul aplicării unei tehnici de decizie.
Amplasarea teritorială constituie o problemă de minimalizare a cheltuielilor de transport, a
investiţiilor, a costurilor de exploatare, aspecte ce pot fi rezolvate cu ajutorul unor metode ale
cercetării operaţionale cum ar fi: programarea liniară, algoritmi de cercetare operaţională, teoria
grafurilor, metoda ELECTRE, relaţiile lui Stewart (Blaga, 2000b). Metodologia de calcul a
amplasării teritoriale prevede elaborarea unor studii în care se întocmesc două, trei variante pentru
o viitoare amplasare, alegându-se varianta cea mai bună atât după principiul economic al
cheltuielilor minime, cât şi după alte principii şi criterii. În calcul intră trei categorii de cheltuieli:
cheltuieli de transport, cheltuieli de exploatare curentă, investiţii de capital (Cistelecan, 2002).
Determinarea acestor cheltuieli are loc pentru o capacitate de producţie dată. Sunt însă
frecvente cazurile când amplasarea în diferite locații presupune o modificare a capacităţii de
producţie, iar durata de construcţie este sensibil influenţată de locul de amplasare. Alegerea
variantelor de amplasament se face, pe lângă metodele menţionate, şi pe baza unor calcule simple
sau complexe, care se referă la unul sau două categorii de cheltuieli dintre cele amintite.
În teoria şi practica economică s-a conturat un ansamblu de indicatori orientativi şi de
calcule de amplasare, după principiul eficienţei şi anume: distanţa medie de transport; coeficientul
de greutate; coeficientul a două costuri totale de transport; cheltuieli echivalente sau recalculate.În
aceste calcule, un rol important îl joacă coeficientul de transformare a materiilor prime, respectiv
ce greutate de materii prime trebuie folosită pentru a obţine o unitate de produs finit. Cu cât acest
coeficient este mai îndepărtat de unitate, cu atât amplasarea trebuie să se facă mai aproape de
resursele de materii prime.
Aspecte privind utilizarea tehnicii de calcul în abordarea problemelor de amplasare
Din cele prezentate se poate observa că metodele de determinare a amplasamentului optim
presupun un volum mare de calcule. De asemenea, dificultăţile determinării amplasamentului
optim al unui viitor obiect de construcții prin aceste metode, în general, cresc atunci când numărul
criteriilor de eficienţă economică şi numărul amplasamentelor este mare. Aceste neajunsuri pot fi
înlăturate folosind tehnica de prelucrare automată a datelor.
În cele ce urmează se prezintă, pentru amplasarea teritorială a unui viitor șantier de
construcții, un program de calcul "Amplasare optimă" conceput în limbajul de programare Delphi
versiunea 4.0 Client-Server, care permite optimizarea amplasării teritoriale prin folosirea unor
metode matematice ale cercetării operaţionale, metode care permit determinarea soluţiei optime
de amplasare pe baza unuia sau a mai multor criterii de eficienţă economică şi mai multor posibile
variante de amplasare, cu posibilităţi de modificare a numărului acestora. Programul permite
analiza comparativă a diferitelor metode de amplasare utilizate şi urmăreşte să reducă timpul
necesar rezolvării unei astfel de probleme, să crească precizia calculelor efectuate şi să vizualizeze
rezultatele obţinute.
Programul de calcul "Amplasare optimă" reuneşte mai multe metode de amplasare frecvent
utilizate în acest domeniu: metoda triunghiului clasic a lui Adam Smith, metoda Bayes-Laplace,
metoda ELECTRE, algoritmul minoranţilor (algoritmul DTV), metoda centrului de greutate,
metoda pragului de rentabilitate (Blaga, 2000c). Fiecare metodă analizată (Fig. 1.13.) este bazată
pe un algoritm propriu de calcul, acestea variind ca şi complexitate de la cele mai simple la cele
mai complexe.
Programul "Amplasare optimă", bazat pe un exemplu de calcul, a fost aplicat la o problemă
de amplasare a mai multor obiecte, care presupune luarea în considerare a mai multor criterii
economice şi variante de amplasare posibile pentru care, iniţial, calculul s-a efectuat manual. S-au
urmărit mai multe etape de calcul pentru metodele de amplasare studiate, etape care sunt prezentate
succint în cadrul programului (Fig. 1.14.), obţinându-se în final locurile optime de amplasare a
obiectelor respective.
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Fig. 1.13. Metodele de amplasare vizate

Fig. 1.14. Etapele de calcul ale metodelor

În urma rulării programului, după introducerea datelor de intrare, respectiv a datelor
referitoare la numărul variantelor de amplasare, numărul criteriilor de eficienţă economică şi
valorile numerice ale acestor criterii pentru diferitele variante de amplasare (Fig. 1.15.), se
efectuează calculul conform etapelor fiecărei metode în parte, etape precizate în cadrul
programului.

Fig. 1.15. Calcul conform etapelor fiecărei metode de amplasare
Calculul cu ajutorul programului se realizează într-un timp mult mai scurt decât cel obţinut
în urma calculului manual, acesta fiind motivul pentru care s-a gândit ca fiind necesară folosirea
calculatorului pentru rezolvarea unor astfel de probleme. În final, cu ajutorul acestui program, se
obţine şi o vizualizare a rezultatelor obţinute, respectiv a amplasamentul optim căutat (Fig. 1.16.).

Fig. 1.16. Vizualizarea rezultatelor obţinute
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Sintetizând cele expuse mai sus, se pot evidenţia câteva avantaje ale programului
"Amplasare optimă" care au rezultat din utilizarea efectivă a acestuia:
− timpul de rezolvare este mult mai scurt decât în cazul prelucrării manuale a datelor;
− se pot evita greşelile de prelucrare a datelor, greşeli care pot influenţa rezultatul;
− posibilitatea de utilizare a unui volum mare de date fără a risca apariţia unor greşeli sau erori;
− posibilitatea schimbării unor date ale problemei fără a fi necesară rescrierea celorlalte date;
− aplicaţia are o interfaţă-utilizator prietenoasă, prezentată sub forma unui meniu principal din
care se pot selecta uşor opţiunile afişate pe ecran. Aplicaţia nu necesită spaţiu mare pe HDD;
− posibilitatea rezolvării simultane a mai multor probleme, cu posibilitatea comparării
rezultatelor obţinute în vederea optimizării deciziei finale de amplasare;
− posibilitatea salvării datelor în format electronic pentru a putea fi folosite ulterior.
Programul de calcul prezentat nu şi-a propus o tratare cuprinzătoare a tuturor metodelor de
amplasare cunoscute în literatura de specialitate, dar pentru studierea mai amplă a acestei
problematici şi pentru a putea optimiza procesul decizional şi implicit luarea deciziilor în acest
domeniu, programul poate fi completat şi îmbunătăţit şi cu alte metode şi modele de amplasare.
1.1.2.2. Optimizarea deciziilor privind organizarea și dimensionarea rețelelor de utilități
pe șantiere de construcții
În managementul în construcţii, proiectul de organizare a şantierului este documentaţia
tehnico-economică formată dintr-o serie de piese scrise şi desenate, care cuprind soluţiile
organizatorice ce vizează o serie de probleme care apar la organizarea unui nou şantier de
construcţii, în scopul creării condiţiilor necesare desfăşurării activităţii de bază şi anume realizarea
lucrărilor şi a obiectelor de construcţii. Lucrările pentru realizarea instalaţiilor şi a reţelelor de
distribuţie necesare pentru organizarea unui şantier nou de construcţii ocupă un volum important
din totalul construcţiilor provizorii de organizare.
Creşterea gradului de mecanizare în condiţiile industrializării construcţiilor, presupune
creşterea consumului de utilităţi, în special a consumului de energie electrică. Şantierul trebuie să
fie alimentat cu apă, energie electrică, energie termică şi aer comprimat, în cantităţile necesare, la
termenele planificate şi la parametrii ceruţi de documentaţia de proiectare, pentru a permite
desfăşurarea normală a lucrărilor şi înscrierea acestora în duratele planificate de execuţie.
Încă din faza de proiectare a reţelelor de utilităţi trebuie respectate următoarele cerinţe:
− folosirea, de câte ori este cazul, a reţelelor definitive şi adoptarea de reţele provizorii numai în
cazuri bine justificate, atunci când condiţiile tehnice şi economice împiedică realizarea cu
prioritate a celor definitive;
− folosirea reţelelor provizorii de alimentare cu utilităţi numai pentru racordarea obiectelor de
organizare de şantier;
− traseele reţelelor de alimentare provizorie cu utilităţi să fie cât mai scurte. Pentru aceasta se
folosesc algoritmi de determinare a lungimii minime a reţelei (arbori minimi);
− traseele reţelelor provizorii să fie astfel alese, încât să nu traverseze amplasamentele lucrărilor
de bază, deoarece vor fi necesare cheltuieli suplimentare pentru demontări şi remontări, care
vor mări cheltuielile de organizare de şantier şi vor prelungi durata de execuţie;
− amplasarea reţelelor provizorii de alimentare cu utilităţi să se facă cu cheltuieli minime de
muncă vie şi materializată.
Atât în faza de proiectare, cât şi în faza de execuţie, se urmăreşte realizarea unor reţele de
utilităţi provizorii de lungimi minime, la costuri reduse şi într-un timp optim, pentru a asigura
atacarea, la termenele prevăzute, a obiectelor de bază.
Pentru a realiza reţele provizorii cu cheltuieli minime se urmăresc, încă din faza de
proiectare, următoarele aspecte: lungimea reţelelor de utilităţi şi dimensionarea acestora. În
dimensionarea instalaţiilor provizorii de alimentare cu utilităţi trebuie rezolvate două probleme
distincte: amplasarea şi dimensionarea sursei şi dimensionarea reţelei de distribuţie.
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Amplasarea optimă a unei surse de alimentare care furnizează acelaşi tip de resursă mai
multor consumatori poate fi stabilită determinând suma minimă a cheltuielilor de transport ale
utilităţii, pe baza minimizării distanţelor dintre consumatori şi sursa de alimentare, prin metoda
iterativă de amplasare Steiner - Weber, care poate fi formulată astfel (Socolescu et al., 1990):
Considerând sistemul de "n" consumatori Ci(xi, yi) (i = 1,..., n) de la care, sau la care, se
vor transporta la, sau de la, sursa S, în intervale de timp egale, cantităţile Qi , la distanţele di, se
urmăreşte minimizarea unei funcţii obiectiv F de forma:

∑ Q ⋅d = ∑ q ⋅c ⋅
n

n

F=

i

i

i

i

(x − x ) + ( y − y )
2

i

2

, în care :

i

(12)

i =1

i =1

qi – cantitatea de transportat la obiectul "i", când se urmăreşte minimizarea volumului transportului
[unităţi fizice / m sau km];
ci – costul transportului cantităţii qi pe unitatea de distanţă, când se urmăreşte minimizarea
cheltuielile totale de transport.
În ambele cazuri, cheltuielile de transport se consideră proporţionale cu distanţa şi
cantitatea de transportat.
Valorile care minimizează funcţia obiectiv F vor fi:
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Metoda Steiner-Weber presupune determinarea coordonatelor de amplasare ale sursei x şi
y în mod iterativ, pornind de la o soluţie de bază, iniţială, cea a centrului de greutate al sistemului
de puncte Ci(xi, yi) ( i = 1,..., n ), parcurgându-se următoarele etape:

∑ q ⋅c ⋅ x
=
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;
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E1 – se consideră x şi yca fiind coordonatele centrului de greutate al consumatorilor Ci;
E2 – se calculează valoarea funcţiei obiectiv F pentru: x=x(O) şi y=y(O) ;
E3 – se calculează noile coordonatele x(k+1) şi y(k+1) în funcţie de x(k) şi y(k) ;
E4 – se calculează valorile funcţiilor F(k)(x(k),y(k)) şi F(k+1)(x(k+1),y(k+1)) ;
E5 – se compară funcţiile F(k) şi F(k+1) putând exista două cazuri :
• F(k)< F(k+1), situaţie în care valoarea funcţiei F(k) corespunde coordonatelor optime ale
amplasamentului sursei: S(x(k),y(k));
• F(k)> F(k+1), situaţie în care se măreşte cu o unitate (k+1), se reia iteraţia de la etapa E3 şi se
continuă până când: F(k)< F(k+1), relaţie care permite determinarea soluţiei optime a sursei.
Din cele prezentate se poate observa că metoda Steiner-Weber presupune un volum foarte
mare de calcule. De asemenea, dificultăţile determinării amplasamentului optim al unui obiect de
organizare de şantier, în general, prin această metodă cresc atunci când numărul consumatorilor
este mare şi coordonatele acestora sunt numere mari sau numere zecimale. Aceste neajunsuri pot
fi înlăturate folosind tehnica de prelucrare automată a datelor.
Studiul prezintă pentru metoda Steiner-Weber un program de calcul "Amplasarea optimă a
sursei" conceput în limbajul de programare TURBO PASCAL 6.0 (Blaga, 1997b), cu ajutorul
căruia poate fi stabilit amplasamentul optim al unei surse de alimentare în funcţie de până la 100
de consumatori, cu posibilităţi de modificare a numărului acestora.
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Programul "Amplasarea optimă a sursei" a fost aplicat la o problemă practică de amplasare
a unei surse de alimentare, care deservea mai mulţi consumatori şi pentru care iniţial, calculul s-a
efectuat manual. S-au urmărit cele cinci etape ale metodei Steiner-Weber prezentate mai sus,
obţinându-se în final coordonatele de amplasare a sursei x şi y şi valoarea funcţiei obiectiv F. În
urma rulării programului, după introducerea datelor de intrare, respectiv a datelor referitoare la
numărul de consumatori, coordonatele consumatorilor şi cantităţile de utilităţi transportate la
fiecare consumator, se efectuează calculul conform celor cinci etape ale metodei Steiner-Weber,
obţinându-se un număr mai mare de iteraţii şi valori sensibil diferite ale coordonatelor sursei şi ale
funcţiei obiectiv faţă de cele obţinute în urma calculului manual, fapt ce se explică prin precizia
mai mare de calcul în cazul folosirii calculatorului. În plus, cu ajutorul acestui program, s-a obţinut
şi o vizualizare a rezultatelor obţinute, respectiv a amplasării consumatorilor şi a sursei de
alimentare care deserveşte respectivii consumatori (Blaga, 2001a).
Programul “Amplasarea optimă a sursei“
{$N+,X+}
Program AM_OP_SU;
USES Crt,Dos,Graph;
label iesire;
Const MAX=100;
fond=blue;
fundal=lightgray;
scris=white;
clipeste:byte=128;

window(1,1,80,25);
clrscr;
gotoxy(38,12);
write('B Y E !!! ');
delay(3000);
halt;
end;
if n<2 then
Begin
GotoXY(10,2);
TextColor(5+clipeste);
WRITE('Numarul cosumatorilor sa fie peste 1 !!!');
SOUND(220);
DELAY(220);textattr:=7+fond*16;
NOSOUND;GotoXY(10,2);
GotoXY(37,1);CLREOL;
GotoXY(38,1);
NR(n);
End;
GotoXY(10,2);
CLREOL;
{IOResult = 0}
End;

Type Tablou=ARRAY[1..MAX] OF Extended;
Tablou1=ARRAY[1..MAX] OF Word;
Iterati_Z=array[1..200] of Extended;
Iteratiii=array[1..100] of Extended;
SSSS=array[1..100] of string;
Var grDriver: Integer;
grMode: Integer;
ErrCode: Integer;
Xz,Yz,R,Txs,Tys,Pas:Word;
a,b,c,tmp,tmp4:Tablou;
XX,YY,i,n,k,j:Word;
x,y:Tablou1;
D_N:Char;
E,Xs,Ys,S,Sx,Sy:String;
Xmax,Ymax:Real;
terminat:Boolean;
ZI:iterati_Z;
Xv,Xn,Yv,Yn,Zn,Zv:Extended;
XI,YI:iteratiii;
h:ssss;

PROCEDURE INTR_DATE;
Function SUMA(S:Tablou):Extended;
Procedure INM(o,p:Tablou;Var tmp:Tablou);
Procedure IMP(o,p:Tablou;Var tmp:Tablou);
Procedure FUNCTIE(Var V,W:Extended);
Var
i:Word;

Procedure NR(Var n:Word);
Begin
{$I-}
GotoXY(38,1);READ(n);
IF IOResult <> 0 THEN
Begin
GotoXY(10,2);
TextColor(5+clipeste);
WRITE('Ati introdus o litera !?');
GotoXY(38,1);textattr:=scris+fond*16;
SOUND(220);
DELAY(220);
NOSOUND;
GotoXY(37,1);CLREOL;
NR(n);
End;
{$I+}
if n=0 then
begin
textcolor(lightgray);
textbackground(black);

Begin
FOR i:=1 TO n DO
tmp[i]:=SQRT((V-a[i])*(V-a[i])+(W-b[i])*(W-b[i]) );
INM(c,tmp,tmp4);
Zn:=SUMA(tmp4);
Zn:=Round(Zn*100)/100;
End;
Procedure CALC_COOR(Var Xv,Yv:Extended);
Var i:Word;
tmp1,tmp2,tmp3:Tablou;
Begin
FOR i:=1 TO n DO
IF (Xv=a[i])AND(Yv=b[i]) THEN
Begin
terminat:=true;
EXIT;
End;
INM(c,a,tmp1);
IMP(tmp1,tmp,tmp2);
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IMP(c,tmp,tmp3);
Xn:=SUMA(tmp2)/SUMA(tmp3);
Xn:=Round(Xn*100)/100;
INM(c,b,tmp1);
IMP(tmp1,tmp,tmp2);
Yn:=SUMA(tmp2)/SUMA(tmp3);
Yn:=Round(Yn*100)/100;
End;

Yv:=Round(SUMA(tmp)/SUMA(c)*100)/100;
FUNCTIE(Xv,Yv);
Zv:=Round(Zn*100)/100;
terminat:=FALSE;
r:=0;
REPEAT
CALC_COOR(Xv,Yv);
FUNCTIE(Xn,Yn);
r:=r+1;
ZI[r]:=Zn;
XI[r]:=Xn;
YI[r]:=Yn;
IF Zv>Zn THEN
Begin
Zv:=Zn;
Yv:=Yn;
Xv:=Xn;
End
ELSE
terminat:=TRUE;
UNTIL terminat=TRUE;

Procedure MAXIMXY(Var a,b:Tablou);
Procedure TRANSFORMARE(Var x,y:Tablou1);
Procedure AXE;
Procedure SURSE(Var x,y:Tablou1);
PROCEDURE CONVERT;
PROCEDURE GRAFIC;
PROCEDURE AFISARE_ITERATII;
Begin
{program principal}
if paramcount<>0 then
begin
if paramstr(1)='win' then ;
begin
clipeste:=0;
end;
end;{if sub windows}
REPEAT
TextBackGround(fundal);
ClrScr;
TEXTATTR:=scris+fond*16;
Window(1,1,80,3);
ClrScr;
WRITE('INTRODUCETI NUMARUL
CONSUMATORILOR: ');
NR(n);
INTR_DATE;
Window(1,1,80,25);
ClrScr;
GotoXY(30,14);
WRITE(' ASTEPTATI ! ');
TEXTATTR:=5+7*16;
INM(a,c,tmp);
Xv:=Round(SUMA(tmp)/SUMA(c)*100)/100;
INM(b,c,tmp);

CONVERT;
GRAFIC;
AFISARE_ITERATII;
REPEAT
Window(1,1,80,25);
ClrScr;
Window(18,13,80,14);
TEXTATTR:=5+7*16;
WRITE('DORITI SA MAI FACETI O
AMPLASARE? (D/N) ');
D_N:=UPCASE(READKEY);
UNTIL (D_N='D') OR (D_N='N');
UNTIL D_N='N';
TextBackGround(black);TextColor(lightgray);Window(1,1
,80,25);
ClrScr;GotoXY(37,13);
WRITELN('THE End');
DELAY(520);
End.

Programul de calcul prezentat "Amplasarea optimă a sursei" conceput în limbajul de
programare TURBO PASCAL 6.0, a urmărit să reducă timpul necesar rezolvării unei probleme de
amplasare optimă a unei surse de alimentare care furnizează acelaşi tip de resursă pentru mai mulţi
consumatori, să crească precizia calculelor efectuate şi să vizualizeze rezultatele obţinute.
Optimizarea deciziilor în managementul construcţiilor privind lungimea minimă unei
reţele de alimentare
În cadrul lucrărilor de organizare de șantier o altă problemă importantă legată de
organizarea pe șantier a rețelelor de alimentare cu utilități, necesare derulării în bune condiții a
execuției lucrărilor de construcții-montaj, o constituie dimensionarea rețelei de alimentare.
Lungimea minimă a unei reţele de alimentare provizorii se poate determina cu ajutorul
algoritmului lui Kruskal, care permite obţinerea unui arbore parţial de valoare totală minimă,
arborele reprezentând un graf finit conex fără cicluri şi având cel puţin două vârfuri. Acest algoritm
presupune, ca lucrând pe etape, să se aleagă de fiecare dată muchia cu valoarea cea mai mică, fără
însă a forma astfel un ciclu cu muchiile alese anterior (Socolescu et al., 1990).
Dacă toate muchiile grafului iniţial au valori diferite, atunci arborele obţinut va fi unic.
Mulţime de ,,n-1” muchii (Un-1) va avea următoarea formă:
𝑈𝑈𝑛𝑛−1 = 𝑈𝑈1 , 𝑈𝑈2 , … , 𝑈𝑈𝑛𝑛−1 ,
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iar graful este un arbore de valoare minimă.
Dacă toate muchiile grafului iniţial au valori diferite, atunci arbore obţinut va fi unic, iar
graful este un arbore de valoare minimă. Dacă două sau mai multe muchii au valoare egală, atunci
arborele ce se poate obţine nu mai este unic.
Dacă pe un şantier de construcţii, ce are obiecte de bază şi obiecte de organizare de şantier
amplasate pe o anumită suprafaţă, trebuie să se amplaseze o reţea de alimentare de lungime
minimă, se poate folosi planul general de organizare a teritoriului şantierului, pe care se măsoară
distanţele între punctele de bază, de organizare de şantier şi sursa de alimentare. Aceste distanţe
se înscriu într-o matrice simetrică.
Folosind algoritmul lui Kruskal se determină arborele minim, deci reţeaua radială de
alimentare de lungime minimă. Se aleg din partea superioară a matricei muchiile de lungimile cele
mai mici, în ordine crescătoare, până la atingerea tuturor obiectelor ce urmează să fie alimentate,
astfel încât să fie luată în calcul muchia cu valoarea cea mai mică şi care nu formează un ciclu cu
muchiile deja luate în calcul. Prin însumarea lungimii muchiilor arborelui obţinut, se determină
lungimea minimă a reţelei. Algoritmul poate fi aplicat foarte uşor pentru orice tip de reţea radială.
În cele ce urmează se prezintă, pentru algoritmul lui Kruskal de determinare a lungimii
minime a unei reţele (provizorii sau definitive) de alimentare, un program de calcul intitulat
"Lungimea minimă a unei reţele de alimentare" conceput în limbajul de programare BORLAND
PASCAL 7.0. Programul este bazat pe un exemplu de calcul analizat în cele ce urmează.
Programul de calcul presupune parcurgerea a două etape (Blaga, 1998b):
A. Reprezentarea punctelor (obiectele de bază şi de organizare de şantier) pe ecran
− se va folosi reprezentarea într-un sistem de coordonate polare (Fig. 1.17.):

Fig. 1.17. Sistem de coordonate cartezian

Fig. 1.18. Deplasarea nodului curent
pe circumferinţa unui cerc cu un pas p

− se ia primul nod, care va fi amplasat în centrul ecranului;
− următoarele puncte se vor lua pentru început la θ=0° şi totodată la distanţa r faţă de punctul
precedent (dimensiune preluată din tabelul adiacent). Pentru această amplasare, se verifică
dacă distanţa de la nodul curent la cele afişate anterior pe ecran, corespunde cu cea din
tabelul adiacent. Distanţa se calculează cu relaţia:
d=

•
•
•

( x − x1 ) 2 + ( y − y 1 ) 2

(16)

dacă distanţa corespunde cu cea din tabel, se trece la nodul următor;
dacă distanţa nu corespunde, nodul curent va fi deplasat pe circumferinţa unui cerc de
raza r, cu un pas stabilit de utilizator (p) şi cu centrul în nodul anterior (Fig. 1.18.).
Calculul distanţelor se va repeta pentru fiecare nouă poziţie;
dacă nodul efectuează o rotaţie completă de 360° în jurul nodului precedent fără a găsi
poziţia optimă, poziţia nodului precedent va fi modificată, la rândul ei, după acelaşi
sistem, pentru o modificare a poziţiei sale repetându-se căutarea pentru poziţia
ultimului nod ș.a.m.d. (Fig. 1.19.).

- 50 -

REALIZĂRI ȘTIINȚIFICE

Prof.dr.ing. Petruța BLAGA

Fig. 1.19. Modificarea poziţiei nodului precedent
B. Căutarea şi determinarea reţelei de lungime minimă, respectiv a drumului de lungime minimă
Această etapă presupune următoarele etape:
− se iau toate muchiile existente (de lungime r> 0) şi se ordonează crescător.
− se preiau muchiile ordonate; pentru fiecare muchie, programul :
• consideră că muchia respectivă are două puncte de capăt, unul de pornire-start şi altul
de sosire-stop, fiecare aparţinând unei mulţimi aparte;
• lucrând doar cu muchii, punctele de capăt ale acestora sunt legate şi programul va muta
punctul stop în mulţimea punctului start.
Programul "Lungimea minimă a unei reţele de alimentare" a fost aplicat la o problemă
practică de amplasare a unei surse de alimentare, care deservea mai mulţi consumatori. În urma
rulării programului, după introducerea datelor de intrare (Fig. 1.20.), respectiv a distanţelor dintre
punctele de bază, de organizare de şantier şi sursa de alimentare, distanţe măsurate pe baza planul
general de organizare a teritoriului şantierului, se efectuează calculul, obţinându-se în final
lungimea minimă a reţelei de alimentare.

Fig. 1.20. Introducerea datelor de intrare, respectiv a distanţelor dintre punctele de bază, de
organizare de şantier şi sursa de alimentare, necesare rulării programului de calcul
Cu ajutorul acestui program de calcul s-a obţinut şi o vizualizare a rezultatelor obţinute: a
amplasării consumatorilor şi a lungimii minime a reţelei de alimentare (Fig. 1.21.).
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Fig. 1.21. Vizualizarea rezultatelor problemei în urma rulării programului "Lungimea minimă a
unei reţele de alimentare"
Programul de calcul prezentat "Lungimea minimă a unei reţele de alimentare" conceput în
limbajul de programare BORLAND PASCAL 7.0., a urmărit să reducă timpul necesar determinării
lungimii minime a unei reţele de alimentare care furnizează acelaşi tip de resursă pentru mai mulţi
consumatori, să crească precizia calculelor efectuate şi să vizualizeze rezultatele obţinute.
1.1.2.3. Organizarea proceselor de producţie în construcţii-montaj
Calitatea organizării proceselor de producţie în construcţii-montaj are repercusiuni asupra
tuturor rezultatelor firmei de construcţii. O organizare necorespunzătoare duce la folosirea
neraţională a resurselor, la neasigurarea continuităţii şi ritmicităţii proceselor, la încărcarea
neuniformă cu sarcini a constructorului, la scăderea productivităţii muncii, creşterea duratei de
execuţie a lucrărilor, mărirea cheltuielilor directe, dar mai ales a celor indirecte (Beiu et al., 1979).
În cadrul factorilor care pot contribui la reducerea costurilor de producţie (Gheorghiță, 1981,
1983), un rol însemnat revine creşterii volumului lucrărilor de c-m şi creşterii nivelului tehnicoorganizatoric al producţiei.
La nivelul unei firme de construcţii creşterea volumului lucrărilor de construcţii-montaj
conduce la reducerea relativă a cheltuielilor de producţie cu caracter constant şi invers, respectiv
atunci când volumul lucrărilor scade, cheltuielile de producţie cu caracter constant, relativ cresc
(Radu, 1997). Aceste cheltuieli cu caracter constant sunt constituite din diferite forme de plăţi
pentru muncitorii care sunt retribuiţi în regie; salariile personalului de conducere şi administrativ;
cheltuieli cu utilajele, respectiv cheltuielile cu montarea, demontarea şi deplasarea acestora;
chiriile şi amortismentele, care nu mai pot fi recuperate.
O cale hotărâtoare pentru reducerea cheltuielilor cu caracter constant o reprezintă scurtarea
duratei de execuţie a lucrărilor. Reducerea duratei de execuţie se poate realiza princreşterea
nivelului tehnico-organizatoric al producţiei, respectiv aplicând metode de organizare mai
eficiente. O organizare eficientă, pe lângă avantajele amintite (reducerea de costurilor,
îmbunătăţirea activităţii financiare), previne aglomerarea şantierului cu forţă de muncă, materiale
şi utilaje, reduce lucrările de organizare de şantier, asigură realizarea uniformă a programului de
producţie, uşurează programarea operativă, asigură continuitatea lucrului pentru muncitori şi
utilaje, asigură folosirea raţională a tuturor resurselor, cu un număr optimizat de muncitori, utilaje,
suprafeţe de depozitare a materialelor în stoc.
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O bună organizare va asigura deci folosirea raţională a tuturor resurselor (umane,
materiale, financiare), precum şi reducerea duratei de execuţie a lucrărilor; prin aceste măsuri
implicit se vor reduce costurile indirecte, costul finanţării, se poate preveni efectuarea unor
cheltuieli legate de despăgubiri şi penalităţi pentru neexecutarea la timp a obligaţiilor
contractuale, va creşte productivitatea muncii, cifra de afaceri, profitul etc.
Din considerentele amintite reiese importanţa unei bune organizări a întregii activităţi
desfăşurate în cadrul unei firme de construcţii şi în special a activităţii de producţie a acesteia.
Procesul de producţie în construcţii-montaj poate fi definit ca ansamblul proceselor de
muncă şi naturale care se desfăşoară succesiv sau concomitent, în scopul transformării cantitative
şi calitative, organizată, condusă şi realizată de oameni pe şantier a obiectelor muncii (materialele
de construcţie), cu ajutorul mijloacelor de muncă specifice ramurii construcţiilor, în bunuri imobile
(clădiri, construcţii, instalaţii etc.). Activităţile şi acţiunile de organizare a execuţiei lucrărilor de
c-m constituie, alături de soluţiile proiectelor de execuţie şi de tehnologii, principalele căi pentru
realizarea activităţii de construcţii-montaj în condiţii de productivitate înaltă.
Pentru ca proiectele şi acţiunile de organizare a execuţiei lucrărilor de construcţii-montaj
să-şi atingă scopul este necesar, ca prin cantitatea lor, să valorifice regulile pe care organizarea le
stabileşte în urma unei activităţi de cercetare şi analiză efectuate în ramura de construcţii. Aceste
reguli se constituie în principii de bază ale organizării execuţiei lucrărilor de c-m (Olariu &
Socolescu, 1978): principiul proporţionalităţii, principiul continuităţii, principiul uniformităţii,
principiul ritmicității, principiul sincronizării, principiul respectării legăturilor tehnologice.
Organizarea execuţiei lucrărilor de construcţii în timp şi în spaţiu, cu utilizarea optimă a
resurselor, presupune folosirea unor parametri de desfăşurare a lucrărilor în timp şi spaţiu, precum
şi o serie de parametri organizatorici cantitativi.
Metode de organizare a proceselor de producţie în construcții-montaj
Prin folosirea metodelor de organizare a proceselor de producţie în construcții-montaj se
urmăreşte luarea unor măsuri distincte de determinare, asigurare şi coordonare a mijloacelor de
muncă, a obiectelor muncii şi a forţei de muncă, în scopul realizării lucrărilor la timp, în cantitatea
şi calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie şi cu o eficienţă economică maximă.
Indiferent de metoda de organizare folosită, organizatorul trebuie să stabilească, cu ajutorul
acesteia, capacitatea mijloacelor de muncă necesare, când trebuie aduse la locul de punere în operă,
ce formaţie de lucru este necesară, când începe lucrarea, când se termină etc.
În c-m se folosesc următoarele metode de organizare a proceselor de producţie: metodele
succesivă, paralelă, combinată şi metoda în lanţ (Socolescu et al., 1990).
Metoda de organizare în lanţ
Metoda în lanţeste specifică proceselor de producţie complexe şi asigură o bună folosire
în timp a tuturor resurselor, permiţând specializarea formaţilor de muncă şi a utilajelor.
Pentru organizarea în lanţ, procesele complexe urmează să fie împărţite în procese simple.
De modul în care se realizează împărţirea proceselor complexe în procese simple, cu ritmuri de
lucru egale sau inegale, depinde dacă lanţul proiectat va fi ritmic sau neritmic.
 Pentru a obţine un lanţ ritmic, trebuie ca mărimile ritmurilor proceselor simple componente
ale procesului complex să fie egale sau multiple faţă de un ritm de lucru al unui proces simplu
considerat modul.
În practică, lanţurile ritmice se obţin greu, fie datorită volumelor de lucrări diferite de la un
proces simplu la altul, fie datorită volumelor de lucrări diferite de la un sector la altul pentru
acelaşi proces simplu.Pentru proiectarea unui lanţ ritmic trebuie să se respecte simultantrei
principii fundamentale de organizare:continuitatea activităţii formaţiilor de lucru,
uniformitatea realizării sarcinilor de producţie, sincronizarea proceselor de lucru.
Metoda de lucru în lanţ ritmic se aplică relativ uşor la construcţii liniare (drumuri, căi ferate,
reţele) sau la construcţii de obiecte asemănătoare (blocuri de locuinţe, hale industriale etc.).
Pentru toate celelalte lucrări de construcţii este proprie organizarea în lanţ neritmic.
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În unele procese complexe intervin, pe lângă procesele de lucru simple şi procese naturale.
Aceasta nu împiedică desfăşurarea lanţului ritmic, deoarece naturale intervin imediat ce s-au creat
condiţiile derulării lor fără a avea nevoie sau a crea decalaje (Fig. 1.22.).
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Legendă:
xxx

Montare cofraje

Montare armături

Turnare beton

- proces natural de întărire a betonului

- decofrare

Fig. 1.22. Ciclograma lanţului ritmic cu procese naturale
Durata totală de execuţie se determină cu relaţia:
n

Te = m ⋅ t + (n − 1) ⋅ t + ∑ Pnk1 , în care:

(17)

k =1

r

∑ Pnk1 - reprezintă suma duratelor proceselor naturale.
k=1

 Lanţul parţial ritmic se obţine în cazul când volumele de lucrări sunt egale la toate sectoarele,
iar ritmurile de lucru ale proceselor simple diferă pe acelaşi sector. Ciclograma organizării în
lanţ se trasează respectând principiul sincronizării doar pe un singur sector (Fig. 1.23.).

t2 > t1

n
8
7
6
5
4
3
2
1

t3 <t2

t2 > t1

n

××××
××××
××××

sau

×× ××
××××
××××
×× ××
××××
1 2 · · · · · · · · 10 · · · 14 15 · · · · · · · 22
t1 t2
D1
t3
Pn1 t4
(n-1) · t4

t

8
7
6
5
4
3
2
1

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

t3 <t2
×

×

×

×
×
×
×
1× 2 · · · · · · · · 10 ·· · 14 15 · · · · · · · 22
t1 t2
D1
t3
Pn1 t4
(n-1) · t4

t

Fig. 1.23. Ciclograma lanţului parţial ritmic cu procese naturale
Analitic, durata de execuţie se calculează folosind decalajele ce se creează pe primul sau
ultimul sector.
(18)
D1 = (n-1)(ti - ti+1), Du = (n-1)(ti+1 - ti), unde:
Durata de execuţie va fi:
m

p

r

Te = ∑ t + ∑ D + ∑ Pnk1 + (n − 1) ⋅ tu .
i =1

1
i

h =1

1
h

(19)

k =1

Acest mod de organizare creează desincronizări, ceea ce duce la prelungirea duratei de
execuţie, la scăderea eficienţei metodei în lanţ.
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 Lanţul neritmic se obţine în cazul în care volumele de lucrări sunt inegale pe sectoarele, iar
ritmurile de lucru ale proceselor simple diferă pe acelaşi sector.
La lanţurile neritmice se urmăreşte apropierea cât mai mare, în timp, a proceselor simple
consecutive ale proceselor complexe, în scopul reducerii la minimum a decalajelor, operaţie
care se numeşte sincronizare; poate fi grafică sau analitică (Fig. 1.24).
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Fig. 1.24. Ciclograma a două procese simple neritmice ,,i” şi ,,i+1”
Decalajul, pe cale analitică, se determină astfel:
j

j −1

Di,1i +1 = ∑ tiα − ∑ tiα+1 − ti1
α =1

j

j −1

α =2

α =1

Di,1i +1 = ∑ tiα − ∑ tiα+1 , unde:

sau

α =1

(20)

j

∑ tiα - suma ritmurilor de lucru ale procesului simplu ,,i’’ pe sectoarele α=2,…,j;

α =2
1
i,i+1

D

- decalajul pe sectorul 1 între procesele simple ,,i’’ şi ,,i+1’’.

Durata de execuţie pentru lanţurile neritmice:
m

r

p

n

i =1

k =1

h =1

j =2

Te = ∑ ti1 + ∑ Pnk1 + ∑ Dh1 + ∑ tuj , unde:

(21)

n

∑ t 2j

- suma ritmurilor de lucru ale procesului simplu 2 pe sectoarele j=2,…, n;

j =2

tuj - ritmul de lucru al ultimului proces pe sectorul j;
Lanţurile neritmice, cu toate că nu asigură cele mai reduse durate de execuţie, au o seamă de
avantaje: asigură continuitatea formaţilor de muncă şi uniformitatea producţiei, permit
specializarea formaţilor de muncă, fixează responsabilitatea privind cantitatea şi calitatea
lucrărilor, eliberează şantierul de cantităţi mari de materiale şi utilaje.
Posibilităţi de apreciere a eficienţei organizării procesului de producţie după metoda de
organizare în lanţ
Eficienţa organizării în lanţ a proceselor complexe poate fi apreciată cu ajutorul: indicelui
de stabilitate a lanţului, a randamentului lanţului şi a indicelui de uniformitate a folosirii resurselor,
care se determină pe baza graficelor de consumuri pentru resurse (Socolescu et al., 1990):
1. Indicele de stabilitate al lanţului (IS) se calculează ca raport între perioada de stabilitate a
lanţului (TS) şi durata totală de execuţie.

IS =

TS
.
Te

(22)

Durata totală de execuţie a lanţului se împarte în: perioada de dezvoltare a lanţului (Td);
perioada de stabilitate a lanţului (Ts); perioada de restrângere a lanţului (Tr).
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Indicele de stabilitate a lanţului Is este cu atât mai mare (şi lanţul mai eficient), cu cât perioada
de stabilitate a lanţului este mai mare. Perioada de stabilitate este cu atât mai mare, cu cât
numărul sectoarelor este mai mare decât numărul de procese simple de lucru, de unde reiese că
la organizarea unui proces complex după metoda în lanţ, trebuie să se urmărească obţinerea
unui indice de stabilitate cât mai aproape de 1.
2. Randamentul lanţului (r) se determină raportând numărul de obiecte, stadii fizice sau capitole
de lucrări (N) la durata de execuţie (Te):

r = Pmz =

N
, unde: Pmz reprezintă producţia medie zilnică.
Te

(22)

3. Indicele de uniformitate a folosirii resurselor (Iu) se calculează ca raport între nivelul mediu
zilnic al unei resurse (Rmed) şi nivelul maxim, al acesteia, într-una din zile (Rmax):

Iu =

Rmed
Rmax

(23)

Indicele de uniformitate a folosirii resurseloreste întotdeauna subunitar şi arată o îmbunătăţire
a folosirii resurselor când tinde către 1.
Organizarea proceselor de producţie după metoda în lanţ va fi cu atât mai eficientă, cu
cât perioada de stabilitate a lanţului va fi mai mare, decalajele mai mici şi folosirea resurselor
mai uniformă.
Simularea automată a procesului de producţie din construcții-montaj
Simularea automată a organizării proceselor de producţie din construcţii-montaj s-a realizat
cu ajutorul unui program scris în limbajul de programare BORLAND PASCAL 7.0.
Programul poate vizualiza, prin intermediul unor ciclograme (Fig. 1.25.), organizarea
diferitelor procese de producţie de tip lanţ ritmic, lanţ parţial ritmic şi lanţ neritmic. Totodată,
permite modularea lanţurilor ritmice şi a celor parţial ritmice în vederea reducerii duratei lor de
execuţie, obţinându-se ciclogramele cu lanţuri modulate. De asemenea, se poate reprezenta
diagrama consumului de resurse (materii prime, forţă de muncă, utilaje) pentru toate tipurile de
lanţ, inclusiv pentru cele modulate (Blaga, 2000a).
Aplicaţia are o interfaţa-utilizator prietenoasă, prezentată sub forma unui meniu principal
din care se pot selecta uşor opţiunile afişate pe ecran și nu necesită spaţiu mare pe HDD (cca. 32
KB). Configuraţia minimă necesară programului este următoarea: procesor 80386, monitor SVGA.

Fig. 1.25. Ciclograma unui proces complex – lanţ neritmic generat de program
Organizarea procesului de producţie pe baze ştiinţifice constă în luarea celor mai adecvate
măsuri de realizare a lucrărilor unui obiect, care să conducă la costuri reduse în condiţiile unei
calităţi sporite şi a unei durate de timp minime de execuţie.
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1.1.3. Managementul resurselor umane și al muncii în construcții. Studii de caz
Resursele umane din construcţii prezintă un anumit specific generat de caracteristicile
esenţiale ale acestei activităţi (mobilitatea locurilor de lucru în raport cu produsul realizat, ciclul
îndelungat de producţie, executarea lucrărilor în aer liber); de asemenea, spre deosebire de
uniformizarea din alte sectoare, muncitorii din construcţii execută lucrări foarte variate şi
complexe, formate din mai multe tipuri de operaţii sau elemente de muncă (Blaga, 2001d).
1.1.3.1. Forța de muncă și organizarea acesteia în construcții-montaj
Ramura construcţii se caracterizează prin reducerea treptată a numărului de muncitori
calificaţi în meseriile tradiţionale, concomitent cu creşterea numărului de muncitori în alte meserii
şi apariţia unor noi meserii. Astfel, ca urmare a mecanizării lucrărilor, locul unor muncitori
calificaţi din diferite meserii tradiţionale este luat de utilaje care execută o gamă tot mai largă de
lucrări. Ca urmare a progresului tehnic continuu au loc transformări calitative şi în profilul
profesional al cadrelor calificate, fenomen dinamic care poate conduce la necesitatea ca unii
meseriaşi să-şi schimbe profilul meseriei.
Deoarece unele metode sau tehnici noi în construcţii cuprind operaţii şi lucrări cu un
conţinut complet nou, execuţia acestora implică din partea muncitorului calificat cunoştinţe şi
experienţă adecvate. În acest caz apar meserii cu profil propriu, complet diferit de cele tradiţionale.
De asemenea, un alt aspect îl reprezintă creşterea complexităţii profilului profesional şi la
meseriile existente. Datorită mecanizării unui număr crescând de procese de muncă, rezultă
necesitatea ca, în profilul muncitorilor calificaţi din construcţii, să fie incluse şi cunoştinţe legate
de utilajele, maşinile şi uneltele mecanice cu care lucrează aceştia şi, de asemenea, mecanicii de
utilaje să cunoască natura şi metodele de lucru ale proceselor de muncă ce le deservesc.
Având în vedere diviziunea profesiunilor şi marea lor mobilitate, orientarea profesională
nu se mai face către o singură profesiune, ci către un grup de profesiuni.
Particularităţi ale forţei de muncă în construcţii
−
−
−

−

−

Forţa de muncă care activează în construcţii prezintă următoarele particularităţi specifice:
Fluctuaţia forţei de muncă se menţine la valori ridicate. Această particularitate este datorată
următorilor factori:mobilitatea procesului de producţie, suprasolicitarea fiziologică a
muncitorilor, caracterul relativ sezonier al activităţii în construcţii.
Forţa de muncă din construcţii-montaj se grupează într-un număr mare de meserii (peste 150
de meserii). Acest lucru se datorează: diversităţii mari a lucrărilor executate și complexităţii
proceselor de producţie.
Gradul de calificare al forţei de muncă în construcţii este mai redus decât în industrie. Acest
fapt este datorat următoarelor aspecte:necesitatea desfăşurării unor activităţi care nu necesită
calificare sau necesită un nivel redus de calificare, posibilităţi limitate de recrutare şi selecţie
a unei forţe de muncă de calitate.
Costurile înregistrate cu forţa de muncă în c-m sunt mai ridicate decât în industrie. Această
situaţie este influenţată de: consumul relativ mare de manoperă comparativ cu alte ramuri de
activitate, necesitatea asigurării unei game mari de servicii (cazare, masă, asistenţă sanitară
etc.) pentru muncitori şi în multe cazuri pentru familiile acestora.
Structurarea forţei de muncă din construcţii-montaj se realizează pe brigăzi complexe sau
specializate, care sunt formate din mai multe formaţii de lucru.
Principii privind organizarea şi utilizarea forţei de muncă

Pentru utilizarea eficientă a forţei de muncă în vederea obţinerii unor rezultate
corespunzătoare în procesul de producţie se recomandă să se ţină seama de următoarele aspecte:
− execuţia lucrărilor să se realizeze numai cu colective organizate de muncitori;
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formaţia de muncitori trebuie organizată pe principiile diviziunii muncii în aşa fel încât fiecare
echipă dintr-o brigadă complexă să execute un anume proces simplu din cele care alcătuiesc
procesul complex;
stabilirea numărului de formaţii minime ce intră în componenţa unei echipe se face în funcţie
de următoarele elemente: volumul de lucrări executate zilnic, norma de producţie zilnică,
indicele de îndeplinire a normei de producţie;
dimensionarea echipelor se va face pe baza cantităţilor de lucrări rezultate din devizele de
execuţie (M.O. nr.203, 1994; M.O. nr.363, 1998; M.O. nr.804, 2002; M.O. nr.605, 2003), a
consumului de manoperă normat şi a duratei de execuţie rezultate din graficele de eşalonare a
lucrărilor. Numărul muncitorilor dintr-o echipă este în general de 2-7 muncitori şi depinde de
natura procesului de lucru şi de frontul de lucru.
numărul echipelor din brigada specializată sau brigada complexă, organizate pentru
executarea unui proces, se recomandă să rămână constant, modificându-se, dacă este nevoie,
doar numărul de muncitori care alcătuiesc respectivele echipe;
la dimensionarea brigăzilor se are în vedere realizarea echilibrului de capacitate productivă a
subformaţiilor în interiorul acestora. Astfel, în cazul brigăzilor complexe, echipa care execută
procesul de punere în operă constituie unitatea de bază a brigăzii şi se dimensionează în funcţie
de volumul lucrării ce urmează a fi executat, iar capacitatea celorlalte echipe se corelează cu
capacitatea de producţie a echipei de bază.
antrenarea forţei de muncă în procesul de producţie trebuie să se realizeze în condiţii de
cointeresare a muncitorilor;
în vederea creşterii productivităţii muncii şi manifestării conştiente a muncitorilor în procesul
de producţie se urmăreşte realizarea unei programări corespunzătoare a lucrărilor de
construcţii-montaj, astfel încât să se asigure existenţa unor programe lunare şi săptămânale
întocmite pe brigăzi şi defalcate până la muncitori.
Forța de muncă din construcții în România – perioada 1990-2010. Studiu de caz

 Evoluția populației ocupate în construcții în perioada 1990-2010
În anul 1990 populaţia ocupată civilă era 10.840.000 persoane din care 706.000 de
persoane lucrau în domeniul construcţiilor. În timp, această evoluţie începea să se înrăutățească nu
numai datorită scăderii numărului populaţiei ocupate, dar şi datorită migrării resursei umane în
alte domenii, cum ar fi comerţul sau administraţia publică. Studiul s-a realizat pe două perioade
distincte: 1990-2000 și 2001-2010.
Analizând modificarea absolută și relativă, s-a observat că populația ocupată în construcții
în anul 1991, față de anul 1990, a scăzut cu 205 mii de persoane, în 1992 cu 127 de mii de persoane,
în 1993 cu 132 mii de persoane, în 1994 cu 143 de mii de persoane, în 1995 cu 227 mii de persoane,
în 1996 cu 231 mii de persoane, în 1997 cu 267 mii de persoane, în 1998 cu 315 mii de persoane,
în 1999 cu 368 mii de persoane, în 2000 cu 353 de mii de persoane (Fig. 1.26.).

Fig. 1.26. Evoluția populației totale ocupate și a populației ocupate înconstrucții în perioada
1990-2010
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Populația ocupată în construcții în anul 2001, față de anul1990, scade cu 366 de mii de
persoane, în 2002 cu 340 de mii de persoane, în 2003 cu 310 de mii de persoane, în 2004 cu 287
de mii, în 2005 cu 243 de mii de persoane, în 2006 cu 193 de mii de persoane, în 2007 cu 70 de
mii de persoane. În anii 2008 și 2009 populația ocupată în construcții va crește, față de anul 1990,
cu 23 de mii de persoane, respectiv cu 60 de mii de persoane, însă în anul 2010 populația ocupată
în construcții scade iar cu 96,3 de mii de persoane față de anul1990.
Determinarea ritmului cu bază fixă pune în evidență faptul că scăderea populației ocupate
în construcții este mult mai mare decât scăderea populație ocupate.
Astfel, populația ocupată în construcții din anul 1991 a scăzut, față de anul 1990, cu 29,04%
și a avut o scădere mai mare de 58,08 ori față de scăderea populației ocupate totale din acel an
(Fig.1.27.). În anul 1992 populația ocupată în construcții a scăzut cu 17,99% față de populația din
anul 1990 și a avut o scădere mai mare de 5,1 ori față de scăderea populației ocupate totale din
acel an.
Tendința de scădere s-a menținut și în anii ce au urmat, astfel că s-a ajuns ca în 2000
populația ocupată în construcții să scadă cu 50% față de populația din 1990 și să înregistreze o
scădere mai mare de 2,45 ori față de scăderea populației ocupate totale din acest an.

Fig.1.27. Ritmul modificării populației ocupate în construcții comparativ cu populația ocupată
totală în perioada 1990-2000
Analizând perioada 2001-2010, se observă că în anii 2001-2007 populația ocupată în
construcții, față de populația din anul 1990, a scăzut cu 51,84%, respectiv cu 48,16%, 43,91%,
40,65%, 34,42%, 27,34% și 9,92% față de populația din anul 1990. Dar, în anii 2008-2010
populația ocupată în construcții a înregistrat o creștere cu 3,26%, 8,5% și respectiv 13,64% față de
populația din anul 1990.
Ritmul cu bază mobilă a populației ocupate în construcții se calculează ca raport între anul
analizat față de anul trecut și se exprimă în procente.
Astfel, populația ocupată în construcții din 1991 a scăzut cu 29,04% față de populația din
anul 1990, dar în 1992 a crescut cu 15,57% față de populația din anul anterior. În anii 1993-1999
populația ocupată în construcții a scăzut cu 0,86%, respectiv 1,92%, 14,92%, 0,84%, 7,58%,
10,93%, 13,55% față de anii anteriori, dar în anul 2000 a înregistrat o creștere cu 4,44 % față de
populația din anul anterior 1999.
 Evoluția structurii și volumului forței de muncă în economia națională și în construcții în
perioada 1990-2007
Existența şi dezvoltarea oricărei ramuri economice este dependentă de structura și
calitatea forţei de muncă, aceasta reprezentând cel mai important factor în realizarea obiectivelor
propuse în respectiva ramură. Forţa de muncă se concretizează în numărul de angajaţi care pot fi
direct implicaţi în producţie (productivi) – muncitorii şi respectiv indirect implicaţi în producţie
(neproductivi). În Tabelul 1.8. este evidențiat numărul mediu al salariaţilor în economia naţională,
structuraţi pe salariaţi productivi şi neproductivi, precum şi numărul salariaţilor productivi sau
neproductivi în construcţii.
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Tabel 1.8. Numărul salariaţilor în economia naţională şi în construcţii
Nr. mediu al
Muncitori
salariaților
Anul
(productivi)
în econ. naț.
[mii pers.]
[mii pers.]

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

8156
7574
6888
6672
6438
6048
5939
5597
5369
4761
4623
4619
4568
4591
4469
4559
4667
4885

6427
5825
5183
4875
4590
4292
4093
3807
3526
3056
2874
2894
2810
2734
2668
2635
2655
2721

Salariați în Muncitori Muncitori
Nr. mediu Muncitori Salariaţi
constr. în constr. din în construcții
salariați în în constr. neproductivi
salariați în
în total
total
construcții (productivi)în construcţii
constr.
muncitori
salariați
[mii pers.] [mii pers.] [mii pers.]
[%]
[%]
[%]

704
486
459
536
515
443
431
387
378
309
316
309
300
325
323
348
352
406

615
414
391
451
418
350
351
313
307
249
252
250
238
258
252
265
274
312

89
72
68
85
97
93
80
74
71
60
64
59
62
67
71
83
78
94

8,6
6,4
6,7
8,0
8,0
7,3
7,3
6,9
7,0
6,5
6,8
6,7
6,6
7,1
7,2
7,6
7,5
8,3

87,4
85,2
85,2
84,1
81,2
79,0
81,4
80,9
81,2
80,6
79,7
80,9
79,3
79,4
78,0
76,1
77,8
76,8

9,6
7,1
7,5
9,3
9,1
8,2
8,6
8,2
8,7
8,1
8,8
8,6
8,5
9,4
9,4
10,1
10,3
11,5

Se observă că numărul mediu al salariaţilor din economia naţională a scăzut de la un an la
altul, iar acest fenomen s-a produs şi în construcţii. Dacă în anul 1990 au fost 8156 mii salariaţi în
economia ţării, doar 704 mii au fost salariaţi în construcţii, reprezentând un procent de 8,6%. Din
totalul salariaţilor din 1990, 6427 mii sunt muncitori, din care în construcţii sunt 615 muncitori,
reprezentând 9,6% din total muncitori în economia națională. În 1991, faţă de 1990, numărul
salariaților în construcții scade, ajungând la 486 mii salariaţi în construcţii, ceea ce reprezintă 6,4%
din totalul salariaților în economia națională.
Această scădere a continuat, în anul 2002 numărul total al salariaţilor ajungând la 4568 mii
salariaţi, din care 2810 muncitori. Din numărul total al a salariaţilor un procent de 6,6% sunt
salariaţi în construcţii, respectiv 300 mii salariați în construcții, din care 238 sunt direct productivi,
aceștia reprezentând 8,5% din totalul salariaţilor productivi din economia ţării.
Din 2003 numărul salariaţilor în construcţii începe să crească uşor. Se ajunge în 2007 la
4885 mii salariaţi în economia națională, din care 2721 mii sunt direct productivi. Din numărul
total al salariaţilor în economie, în construcţii existau 406 mii salariaţi, reprezentând 8,3% din total
salariaţi, din care 312 mii sunt direct productivi, adică 11,5% din totalul salariaţilor productivi din
economie (Fig. 1.28.).
Numărul mediu al salariaţilor în construcţii, în perioada 1990-2007, a fost de 407 mii
salariaţi.
Scăderea medie a numărului de salariaţi în construcţii, de la un an la altul, a fost de 17529
salariaţi, deci numărul salariaţilor în construcţii a scăzut de la un an la altul de 1,03 ori.
Un motiv pentru această scădere a numărului de salariaţi este lipsa forţei de lucru pe piața
forței de muncă, în special cea calificată, ca urmare a migraţiei populaţiei aptă de muncă. Un alt
motiv ar putea fi ritmul tehnologizării proceselor de muncă în construcţii.
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Fig. 1.28. Evoluția numărului mediu al salariaţilor în economie și în construcții în perioada 19902007
Din totalul salariaţilor în construcţii doar o parte sunt implicaţi direct în producţie iar restul
sunt implicaţi indirect. În anul 1990 din 704 mii salariaţi în construcţii, 615 mii sunt muncitori,
reprezentând 87,4% și 89 mii sunt neproductivi, reprezentând 12,6%. Din Figura 1.29. se observă
că o dată cu trecerea timpului, ponderea salariaţiilor indirect productivi creşte, iar ponderea
muncitorilor scade.

Fig. 1.29. Numărul de salariați productivi şi neproductivi în construcţii
 Evoluția condițiilor de muncă în construcții în perioada 1990-2007
Un alt motiv pentru care în construcţii numărul salariaţilor este redus este determinat de
condiţiile de muncă. Unul din factorii care influienţează evoluţia construcţiilor este şi siguranţa la
locul de muncă. A te simţi în siguranţă este una din nevoile de bază a oricărei persoane și cum un
sfert din viaţă o petrecem la locul de muncă siguranţa este foarte importantă.
În anii 1990, 1991 şi 1992 condiţiile la locul de muncă nu au fost consemnate în anuarul
statistic, iar unul din motive ar putea fi faptul că înainte de 1989 siguranţa la locul de muncă nu
era privită individual, ci colectiv, iar accentul era pus pe producţie și nu pe resursa umană.
În 1993 se înregistrau 253 accidente la locul de muncă în unităţile de c-m, din care 13
mortale şi 243 cazuri de incapacitate temporară de muncă, având o rată a accidentelor de 1,33%.
Anul următor 1994 situaţia se îmbunătăţeşte, numărul accidentelor scăzând la 166
persoane, din care 16 cazuri mortale, rata accidentelor fiind de 1,22%, în timp ce în anul 1995
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numărul accidentelor crește la 754 accidentați, din care 107 mortale şi 647 cazuri de incapacitate
temporară de muncă ceea ce duce la o rată a accidentelor de 1,52%.
În anul 1998 se înregistrează în construcţii 727 persoane accidentate, din care 97 îşi pierd
viaţa şi 630 sunt în incapacitate temporară de muncă, rata accidentelor fiind de 1,39. În anul 1999
se înregistrează în construcţii 612 persoane accidentate, din care 84 îşi pierd viaţa şi 537 sunt în
incapacitate temporară de muncă, rata accidentelor fiind de 1,34%. În anul 2002 se înregistrează
un nivel mai scăzut al accidentelor, respectiv 596, din care 73 cazuri mortale şi 523 incapacitate
temporară de muncă, rata accidentelor fiind de 1,46%.
Acest fapt se datorează scăderii numărului de muncitori din acel an şi nu îmbunătăţirii
condiţiilor de muncă, idee susţinută şi de faptul că rata accidentelor nu a scăzut. Pe măsură ce
numărul angajaţilor creşte, cresc şi numărul accidentelor: în 2005 erau 707 accidentați, din care
123 şi-au pierdut viaţa şi 584 fiind în incapacitate temporară de muncă, tot atunci înregistrându-se
cea mai mare rată a accidentelor de 1,93%, iar în anul 2007 au fost 710 accidentați, din care 97
mortal şi 613 în incapacitate temporară de muncă, rata accidentelor fiind de 1,89% (Fig. 1.30.).
Datorită numărului relativ mare de accidente şi a condiţiilor de muncă, mulţi tineri ocolesc
acest domeniu-construcţii, fapt ce duce la micşorarea numărului de muncitori, în special calificaţi.

Fig. 1.30. Evoluția numărului de accidente la locul de muncă în construcţii
 Evoluția salariului nominal mediu și real în construcții în perioada 1990-2007
Un alt indicator care ne ajută la stabilirea evoluţiei economiei sau a unei ramuri este
salariul nominal mediu. În Tabelul 1.9. este prezentat salariul nominal mediu pe un salariat în
construcţii, pe muncitor (personal direct productiv) în construcţii, dar şi salariul real ajustat cu rata
inflaţiei. Se observă că salariile au crescut de la an la an, atât la personalul direct productiv, cât şi
la personalul indirect productiv, dar uneori creşterea se datorează inflaţiei. În 1990 inflaţia nu îşi
face simţită prezenţa, salariul mediu pe un salariat fiind de 0,4 lei, iar pentru un muncitor de 0,3 lei.
În anul 1991 salariul pentru salariaţii din construcții se dublează ajungând la 0,8 lei, iar
pentru muncitori se triplează, ajungând la 1 leu. Dar puterea de cumpărare a salariului a scăzut
datorită inflaţiei, tendinţă care se menţine şi în 1991, 1992, 1993 şi 1994, timp în care salariile, ca
valoare nominală cresc, dar ca valoare reală, ajustată cu rata inflaţiei, scad, astfel că scăde și puterea
de cumpărare. În 1995 și 1996 salariul creşte uşor, inflaţia scade şi puterea de cumpărare creşte.
În anul 1997 tendinţa de creştere a salariului se menţine, dar inflaţia crescută scade din nou
puterea de cumpărare. După anul 1997, salariul este într-o creştere continuă în construcții, iar
valoarea nominală este aproape de valoarea reală. Se ajunge în anul 2000 la un salariu de 186 lei
pentru un salariat în construcții, iar pentru un muncitor la 164 lei, respectiv la o valoare reală de
101 lei pentru un salariat şi 89,1 lei pentru un muncitor. În 2007 se ajunge la un salariu de 881 lei
pentru un salariat din construcții și 769 lei pentru un muncitor, în valoare reală fiind de 838,4 lei
pentru un salariat şi 731,8 lei pentru un muncitor.
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Tabel 1.9. Salariul nominal mediu şi real

Anul

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Total
lei/salariat în
construcții

0,4
0,8
2,1
2,9
16,5
22,5
33,2
61,7
98,6
140,0
186,0
262,0
326,0
424,0
526,0
628,0
710,0
881,0

Salar nominal mediu în construcții
Salar real
Din care
Rata
pe salariat
lei/muncitor
inflaţiei
[lei/salariat]

0,3
1,0
2,9
9,1
21,7
29,8
44,4
99,2
169,4
124,8
164,0
229,0
285,0
381,0
472,0
558,0
622,0
769,0

5,1
170,2
210,4
256,1
136,7
32,3
38,8
154,8
59,1
45,8
45,7
34,5
22,5
15,3
11,9
9,0
6,6
4,8

0,4
-0,6
-2,4
-4,5
-6,1
15,2
20,3
-33,8
40,3
75,9
101,0
171,6
252,7
359,1
463,4
571,5
663,4
838,4

Salar real pe
muncitor
[lei/salariat]

0,3
-0,7
-3,2
-14,2
-8,0
20,2
27,1
-54,4
69,3
67,7
89,1
150,0
220,9
322,7
415,8
507,8
581,2
731,8

În Figura 1.31. se observă atât diferenţa dintre salariul nominal mediu şi salariul ajustat cu
rata inflaţiei, cât şi tendinţa de creştere a salariului nominal mediu. Creşterea a survenit şi datorită
deficitului de personal din ramura construcţii, personalul existent putând astfel să speculeze acest
neajuns şi să îl transforme într-un avantaj propriu, ceea ce s-a şi realizat în perioada analizată.

Fig. 1.31. Salariu nominal mediu şi real al salariaţilor în construcţii
 Evoluția productivității muncii în construcții în perioada 2000-2008
Un alt indicator important este productivitatea muncii – una din cele mai importante forme
de manifestare a eficienței economice. Nici un alt indicator nu reflectă mai bine capacitatea de
performanţă a unei întreprinderi sau a unei economii nationale ca productivitatea muncii. Aceasta
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deoarece, până la urmă, toate formele de eficienţă economică, indiferent de domeniul de activitate,
depind şi sunt în cea mai mare măsură expresia, directă sau indirectă, a creşterii productivităţii
muncii. Reprezentând factorul determinant de sporire a producției, productivitatea muncii
influenţează în cel mai înalt grad nivelul și dinamica bogăţiei unei ţări.
Productivitatea muncii arată eficienţa muncii exprimată prin raportul dintre cantitatea de
produse realizate şi volumul de muncă consumat. Deoarece numărul lucrătorilor este un factor
cantitativ de creştere a producţiei, limitat de resursele existente la un moment dat, iar
productivitatea muncii un factor calitativ, atât la nivel microeconomic, cât și la nivel
macroeconomic contează foarte mult care dintre aceste două laturi acționează cu preponderență
asupra producției. În timp ce creșterea productivității muncii asigură creşterea producţiei cu
cheltuieli de muncă mai mici, sporirea numărului personalului înseamnă a produce mai mult cu
cheltuieli de muncă proporţional mai mari.
Indicii productivităţii muncii s-au calculat prin raportarea indicilor lucrărilor de construcţii
la indicii numărului mediu de salariaţi (Tabel 1.10).
Tabel 1.10. Productivitatea muncii în construcții
Anul

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Lucrări de construcții
Din unităţile
Majoritar Majoritar
Total
de constr. în
de stat
privat
antrepriză

109,0
119,9
131,7
143,8
141,1
184,3
246,0
303,6

Anul 2000 = 100
103,0
110,3
71,4
126,5
85,0
138,0
76,7
152,6
117,0
163,1
85,1
216,3
85,3
289,8
86,6
331,3

Productivitatea
muncii/pers. pe
unit. de constr.
în antrepriză

113,5
123,5
137,1
150,4
147,7
191,4
255,9
311,7

110,6
126,9
125,6
119,2
119,7
138,0
166,4
185,2

Fig. 1.32. Productivitatea muncii în
construcții în perioada 2000-2008

Luând ca referință anul 2000, se observă că în perioada 2000-2008 productivitatea muncii
are valoarea peste 100%, chiar dacă numărul de muncitori este în continuă scădere, fapt ce
evidențiază că productivitatea muncii a crescut datorită creşterii valorii lucrărilor de c-m (Fig. 1.32.).
1.1.3.2. Organizarea și normarea muncii în construcții-montaj
În cadrul procesului de perfecţionare a organizării producţiei şi a muncii, de folosire
raţională şi eficientă a forţei de muncă, de retribuire corespunzătoare a muncii, un rol deosebit de
important îl au organizarea locului de muncă şi normarea muncii.
Particularităţile procesului de producţie în construcţii-montaj ridică necesitatea organizării
pe baze cât mai raţionale a muncii, după metode ştiinţifice, care oferă muncitorilor posibilitatea
desfăşurării unei activităţi organizate în condiţiile creşterii productivităţii muncii şi salarizării
(Blaga, 2002b). Sarcinile organizării specifice a muncii trebuie rezolvate în strânsă corelare cu
sarcinile perfecţionării organizării şi conducerii procesului de construcţii.
Conţinutul şi rolul organizării muncii
Organizarea muncii în construcţii cuprinde ansamblul măsurilor preconizate în vederea
folosirii cât mai raţionale a forţei de muncă, prin aplicarea unor tehnologii de execuţie
corespunzătoare nivelului atins de tehnică. Organizarea muncii în construcţii trebuie să se bazeze
pe normarea tehnică şi să asigure cele mai raţionale măsuri necesare desfăşurării muncii în cele
mai bune condiţii şi trebuie să rezolve următoarele probleme principale:
− determinarea condiţiilor optime de diviziune şi de cooperare în muncă;
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precizarea celor mai eficiente metode şi procedee de muncă;
crearea condiţiilor de creştere a productivităţii muncii;
crearea condiţiilor pentru reducerea efortului omului în desfăşurarea muncii;
asigurarea condiţiilor ridicării nivelului de pregătire profesională şi culturală a muncitorilor.
În aprecierea nivelului organizării muncii pe şantierele de construcţii se ţine seama, atât de
concordanţa dintre gradul de organizare a muncii şi nivelul dotării tehnico-materiale în condiţiile
progresului tehnic, cât şi de felul în care organizarea adoptată asigură folosirea forţei de muncă,
corespunzător calificării acesteia, gradului de intensitate a muncii şi a timpului de lucru acordat.

−
−
−
−

Principiile organizării muncii pe şantiere
În vederea organizării în condiţii corespunzătoare a muncii pe şantierele de construcţii,
trebuie să se aibă în vedere următoarele principii care asigură obţinerea unei eficienţe maxime:
− adoptarea celor mai bune metode de muncă, scule şi dispozitive de lucru;
− evitarea mişcărilor neproductive ale muncitorilor;
− repartizarea sarcinilor pe muncitori corespunzător gradului de calificare a acestora;
− asigurarea unei stabilităţi cât mai mari a muncitorilor pe şantiere;
− alcătuirea cât mai raţională a brigăzilor complexe şi a formaţiei conducătoare a acestora;
− distribuirea raţională a echipelor de-a lungul frontului de lucru;
− cointeresarea materială a muncitorilor.
Respectarea acestor principii în activitatea de c-m asigură atât organizarea mai bună a
formaţiilor de lucru şi a locului de muncă, cât şi folosirea mai raţională a timpului de lucru.
Organizarea protecţiei muncii pe şantiere
În domeniul construcţiilor protecţiei muncii este o problemă deosebit de importantă.
Conducătorilor procesului de producţie le revine sarcina asigurării măsurilor de tehnică a
securităţii şi protecţie a muncii, verificării permanente a aplicării acestora, instruirii muncitorilor.
În activitatea de construcţii măsurile principale de securitate şi protecţia muncii, specifice
lucrărilor de construcţii-montaj, sunt prevăzute în proiectul de organizare a şantierului.
La baza organizării securităţii şi protecţiei muncii pe şantiere, stau următoarele reguli:
− începerea lucrărilor de construcţii-montaj numai după prevederea în proiectul de organizare a
şantierului, a măsurilor de tehnică a securităţii şi protecţiei muncii şi a cunoaşterii acestora;
− verificarea stării de funcţionare a utilajelor înainte de a fi folosite în procesul de producţie;
− crearea condiţiilor optime de circulaţie şi înzestrarea lor cu dispozitive de prevenire a
accidentelor;
− executarea fiecărui proces de lucru cu respectarea riguroasă a normelor de tehnică a securităţii
şi protecţiei muncii aferente acestuia;
− amenajarea instalaţiilor sanitare necesare acordării primului ajutor pe şantier;
− asigurarea măsurilor de tehnică a securităţii şi protecţiei muncii pentru lucrările executate sub
circulaţie, în spaţii sub exploatare, la mari adâncimi sau înălţimi;
− estimarea prin planul anual a fondurilor necesare aplicării măsurilor de securitatea muncii.
Un rol hotărâtor în aplicarea măsurilor de securitate şi protecţia muncii îl are maistrul. El
este acela care prin calitatea sa de conducător al locului de muncă, poate imprima disciplina şi
modul de înţelegere a măsurilor de securitate a muncii de către fiecare executant.
Normarea muncii în construcţii-montaj
Unul din factorii principali care contribuie la extinderea procedeelor şi tehnicilor noi de
management, precum şi la organizarea şi planificarea raţională a procesului de producţie în
activitatea de construcţii-montaj, având efecte directe asupra creşterii productivităţii muncii, a
retribuirii muncii şi a reducerii costului construcţiilor, îl constituie normarea muncii.
Prin normarea muncii se urmăreşte stabilirea volumului de muncă necesar executării unei
lucrări în anumite condiţii tehnice, organizatorice, volum exprimat sub formă de normă.
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Scopul normării muncii îl constituie cointeresarea personalului muncitor pentru
organizarea mai bună a muncii în vederea sporirii producţiei şi a eficienţei prin:
− îmbunătăţirea activităţii de planificare a producţiei;
− utilizarea judicioasă a utilajelor şi a mecanismelor;
− folosirea mai completă a timpului de lucru;
− creşterea productivităţii muncii;
− reducerea costurilor de producţie;
− îmbunătăţirea calificării profesionale;
− întărirea disciplinei în muncă şi a răspunderii executanţilor;
− stimularea materială a executanţilor etc.
La baza elaborării metodologiei de normare a muncii, în domeniul activităţii de construcţiimontaj, stau principiile generale conform cărora normele, fundamentate din punct de vedere
ştiinţific, iau în considerare progresul tehnic şi tehnologiile avansate, necesitatea perfecţionării
permanente a pregătirii profesionale a forţei de muncă, stimularea iniţiativei şi a experienţei
personalului de execuţie (Hossu et al., 2001).
Normarea muncii este activitatea prin care se stabileşte sub formă de norme, cantitatea şi
calitatea de muncă necesară executării unor lucrări în ritm normal şi cu intensitate normală, în
anumite condiţii tehnico-organizatorice precizate. Normarea muncii este un mijloc prin care se
influenţează direct creşterea productivităţii muncii și reducerea timpului de muncă necesar. Prin
normă de muncă se înţelege sarcina de muncă ce se stabileşte unui executant (individual sau
colectiv), care are calificarea corespunzătoare şi lucrează cu intensitate normală, pentru efectuarea
unei lucrări sau îndeplinirea unei funcţii, în anumite condiţii tehnico-organizatorice precizate.
Structura normelor de muncă
În general, normele de muncă în construcţii se exprimă sub formă de norme de timp. Când
se pune problema exprimării directe a productivităţii muncii, normele de muncă se exprimă şi sub
forma normelor de producţie. O altă formă de exprimare a normelor de muncă îl constituie sfera
de atribuţii însoţită de zona de deservire.
Normele de muncă sunt formate din următoarele elemente:
− normativul lucrării, care stabileşte condiţiile de execuţie care trebuie să se refere la: descrierea
completă a lucrării; condiţiile tehnice de execuţie; unitatea de măsură şi condiţiile de măsurare;
structura procesului de lucru; condiţiile de lucru; formaţia de lucru normată.
− timpul de lucru normat.
Particularităţile normelor de muncă în activitatea de construcţii-montaj sunt:
− Datorită mobilităţii procesului de producţie din c-m, activitatea de pregătire şi încheiere se
desfăşoară succesiv pe toată durata lucrărilor, ori de câte ori se schimbă locul de lucru.
− Conţinutul şi durata timpului de pregătire şi încheiere precum şi cel de deservire a locului de
muncă şi de întreruperi condiţionate de tehnologia şi organizarea muncii, diferă în funcţie de
specificul lucrărilor de construcţii şi instalaţii, de forma de organizare a muncii, de caracterul
operaţiilor care se execută. Valorile timpului de pregătire, încheiere şi deservirea locului de
muncă, sunt stabilite separat pentru fiecare subcapitol de lucrări de construcţii sau instalaţii în
parte şi sunt exprimate ca ponderi (în %) faţă de total timp de muncă.
− În activitatea de construcţii – montaj timpul pentru odihnă şi necesităţi fiziologice este
prevăzut în conţinutul normelor de muncă în funcţie de specificul lucrărilor respective şi
reprezintă circa 10% pentru majoritatea capitolelor de lucrări.
− Din cele patru categorii de timp ale normei de timp, doar timpul de pregătire şi încheiere şi
timpul operativ se exprimă în unităţi de timp. Celelalte elemente ale normei de timp se pot
exprima fie în unităţi de timp, fie în procente faţă de unul din elementele timpului operativ sau
faţă de totalul timpului normat.
Varietatea lucrărilor de construcţii – montaj implică o diversitate mare a normelor de
muncă necesare pentru execuţia lor. Categoriile de norme corespund categoriilor de procese de
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producţie, în funcţie de complexitatea structurii acestora, motiv pentru care aplicarea normelor de
muncă în construcţii – montaj devine uneori greoaie şi nu contribuie în suficientă măsură la
tipizarea organizării proceselor de producţie. Înlăturarea acestor inconveniente se poate realiza
prin utilizarea normelor de muncă comasate (grupate).
Norma comasată este o îmbinare de două sau mai multe norme de muncă pentru operaţii
legate tehnologic şi organizatoric între ele şi exprimă volumul de muncă necesar pentru o unitate
de lucrare finită, realizată în condiţii tehnico-organizatorice determinate. Normele comasate
cuprind atât lucrări de bază, cât şi lucrări de pregătire şi transport. La calcularea normelor
comasate, volumul lucrărilor pentru fiecare element component se determină în unitatea de măsură
corespunzătoare procesului rezultat prin grupare. De cele mai multe ori, unităţile de măsură ale
proceselor componente nu corespund cu unitatea de măsură a procesului realizat prin grupare.
Modul de realizare a normelor este reflectat cu ajutorul indicelui de îndeplinire a normei,
care exprimă raportul dintre timpul de lucru normat şi timpul de lucru efectiv folosit pentru
executarea unui volum de lucrări. Indicele de îndeplinire a normei constituie un mijloc operativ de
cunoaştere a productivităţii muncii atinse la toate nivelele organizatorice.
Normele de muncă sunt reunite sub formă de culegere pe capitole de lucrări (săpături,
betoane, zidării de cărămidă etc.).
Importanţa normării muncii
−
−
−
−
−
−
−
−

Importanţa normării muncii (Blaga, 2003a) constă în principal în următoarele:
asigură cunoaşterea tehnologiei de execuţie a lucrărilor şi a posibilităţilor de îmbunătăţire a
procesului de producţie;
constituie elementul de bază în calcularea necesarului de muncitori, utilaje şi materiale, aferent
executării lucrărilor;
constituie element de calcul în stabilirea costului lucrărilor;
asigură depistarea lipsurilor în producţie, cauzele care le-au generat şi luarea măsurilor de
eliminare a acestora, ceea ce contribuie la creşterea productivităţii muncii;
este un element de calcul în planificarea operativă şi organizarea execuţiei lucrărilor de c-m;
asigură organizarea şi remunerarea muncii după cantitatea şi calitatea muncii depuse;
asigură condiţiile necesare dezvoltării şi răspândirii metodelor noi de muncă;
contribuie la folosirea completă a capacităţii utilajelor şi la îndeplinirea planului de producţie.

Organizarea şi normarea lucrărilor de construcţii-montaj la S.C. CONTRANSCOM
BENŢA S.A. Studiu de caz
Volumul mare de lucrări, precum şi complexitatea lucrărilor de construcţii-montaj, care au
o serie de particularităţi cum ar fi: mobilitatea procesului de producţie, desfăşurarea lui sub cerul
liber, durata relativ lungă a ciclului de producţie, caracterul de unicat, volumul şi greutatea mare a
construcţiilor, consumul mare de manoperă etc., impun examinarea muncii angajatului sub toate
aspectele ei în vederea stabilirii celor mai bune metode de utilizare a forţei de muncă în cadrul
unor norme de producţie care să asigure o retribuire stimulatorie, îndemnând astfel pe muncitor la
obţinerea unei productivităţi mai înalte.
Deoarece pentru realizarea lucrărilor de c-m este necesară alături de utilizarea forţei de
muncă şi folosirea unor utilaje, mecanisme de construcţii, unelte, dispozitive de lucru, energie
electrică, materiale şi prefabricate, ridică necesitatatea îmbunătăţirii utilizării instalaţiilor şi
echipamentului, sculelor şi dispozitivelor, raţionalizarea echipamentului şi a locului de muncă,
reducerea efortului omului, creşterea randamentului în lucru şi mărirea securităţii muncii. În aceste
condiţii execuţia lucrărilor de construcţii-montaj, la termen şi în condiţii de eficienţă sporită, este
nemijlocit legată de modul în care s-a conceput şi s-a realizat organizarea şi normarea muncii.
Proiectul ce face obiectul prezentului studiu face parte din programul de locuinţe al
Agenţiei Naţionale de Locuinţe (ANL), prin care se realizează ansamblul rezidenţial Henri Coandă
din Bucureşti. Proiectul propune realizarea unei locuinţe individuale tip S6, cu trei camere şi
spaţiile aferente necesare pentru locuirea unei familii de 3-4 persoane.
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Informaţiile necesare pentru organizarea şi normarea lucrărilor se culeg din proiectele
tehnice şi caietele de sarcini care s-au elaborat pe baza studiului de fezabilitate aprobat pe
ansamblul obiectivului. Informaţiile s-au prelucrat prin stabilirea legăturilor de condiţionare
organizatorică şi/sau tehnologică dintre activităţi, stabilindu-se duratele de execuţie a fiecărei
lucrări în parte pe baza normelor de timp, a numărului de muncitori şi utilaje avute la dispoziţie şi
a indicelui de îndeplinire a normei (la S.C. Contranscom Benţa S.A. se consideră o productivitate
a muncii cu 10-15% mai mare decât cea normată, deci un indice de împlinire a normei între 1,1 şi
1,15). Datele astfel rezultate se trec într-un tabel, şi pe baza lor se întocmesc graficele reţea cu
activităţi pe săgeţi şi în nodurile reţelei, graficele calendaristice, se calculează termenele minime
şi maxime de începere şi terminare, rezervele şi se stabileşte drumul critic planurile calendaristice
pentru lucrări şi pentru utilizarea resursei umane şi mecanizate.
Unul din principalele obiective urmărite în organizarea procesului de producţie îl constituie
scurtarea duratei normate de execuţie al lucrărilor. Durata normată reprezintă perioada scursă între
data începerii lucrărilor şi terminarea lor. Data începerii lucrărilor se consideră ziua în care s-au
început efectiv lucrările, zi care se consemnează într-un proces verbal semnat de executant şi
beneficiar. Durata terminării lucrărilor se consideră data stabilită în procesul verbal de recepţie
definitivă a lucrărilor. Durata normată cuprinde întreaga perioadă necesară executării lucrărilor de
construcţii-montaj prevăzute în devizele obiectului respectiv.
Problema care apare este faptul că la S.C. Contranscom Benţa S.A. în Antemăsurători şi
Devize pe categorii de lucrări apar din fiecare categorie de muncitori şi tipuri de utilaje doar câte
una. Astfel, respectând precizările documentaţiei tehnico-economice, se ajunge la o durată de
execuţie foarte îndelungată, astfel:
− la lucrările de infrastructură se ajunge la o durată de execuţie de 34 de zile, când în realitate
ele pot fi executate în 19 zile;
− la lucrările de suprastructură, conform devizelor, sunt necesare 110 zile pentru executarea
lucrărilor, ele putându-se realiza în 14 zile;
− la lucrările de arhitectură ar fi nevoie de 111 zile luând în considerare doar datele din devize,
dar care se pot executa în 41 zile.
Explicaţia acestei „denaturări” a realităţii este faptul că Antemăsurătorile, Devizele pe
categorii de lucrări, pe obiectiv şi cele generale se întocmesc în primul rând pentru calcularea
costurilor de producţie şi nu pentru planificarea mărimii şi structurii formaţiilor de lucru sau a
numărului de utilaje. Aceste programări se realizează pe baza experienţei şi intuiţiei.
Indiferent de metoda de programare folosită, intuitivă sau fundamentată ştiinţific, mărimea
şi structura formaţiilor de lucru se prezintă astfel:
 Pentru lucrările de infrastructură – 10

 Pentru lucrările de arhitectură – 36 de

muncitori:
− 4 muncitori deservenţi construcţii
montaj/ săpători
− 1 fierar betonist,
− 2 betonişti,
− 3 dulgheri;

muncitori:
− 3 dulgheri
− 5 zidari
− 7 muncitori deservenţi / necalificaţi
− 2 izolatori hidrofug
− 1 izolator termic
− 1 topitor bitum
− 2 montatori construcţii metalice
− 1 sudor electric
− 1 tâmplar
− 6 zugravi vopsitor
− 4 mozaicari/faianţari
− 3 parchetari
− 2 tinichigii
− 1 lăcătuş construcţii metalice

 Pentru lucrările de suprastructură – 10

muncitori:
− 2 betonişti
− 3 fierari betonişti
− 3 dulgheri
− 2 muncitori deservenţi
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Numărul de 36 de muncitori poate părea mare, la prima vedere, pentru execuţia lucrărilor
de arhitectură, însă la S.C. Contranscom Benţa S.A. obiectivele nu se realizează solitar,
organizarea de şantier făcându-se pentru mai multe obiective, obiectivul general fiind un întreg
cartier de case de locuit. Astfel, se poate considera că lucrările se execută pe mai multe sectoare
(numărul sectoarelor fiind egal cu numărul caselor care urmează a fi executate), iar un muncitor,
după terminarea lucrărilor pe un sector (la o casă), trece pe celălalt sector (următoarea casă).
Pe baza datelor astfel rezultate, în cele ce urmează, se va exemplifica doar pentru stadiul
fizic Suprastructurăetapele cercetării: identificarea datelor necesare efectuării execuției
suprastructurii (Tabel 1.11.), trasarea graficului reţea cu activităţi pe săgeţi (Fig. 1.33.) şi a
graficului cu activităţi în nodurile reţelei (Fig. 1.34.) pentru determinareadrumului critic (duratei
de execuție a suprastructurii), calculul termenelor minime şi maxime de începere şi terminare,
precum și a rezervelor libere și totale ale activităților (Tabel 1.12.), graficul rețea calendaristic cu
evidențierea rezervelor de tipmp pentru lucrările de suprastructură (Fig. 1.35.), graficul
calendaristic pentru derularea lucrărilor (Tabel 1.13.) şi graficul calendaristic pentru utilizarea
resursei umane şi mecanizate (Tabel 1.14.) pentru lucrările de suprastructură.
Tabel 1.11. Suprastructura obiectului de construcții
Nr.
Denumire activității
Simbol Notaţie
Crt
1. Turnare beton armat
CA02J1
BET
− 2 betonist
0102
− dulgher
0107
0111
− fierar betonist
0199
− 2 muncitor deservent
4832
− vibrator
2. Cofraje la plăci
CB13A1 COFR1
0107
− dulgher
0199
− muncitor deservent
3. Cofraje la stâlpi
CB13J1 COFR2
0107
− dulgher
0199
− muncitor deservent
4. Montare armătură
CC02C1 ARM
0111
− 3 fierar betonist
0199
− muncitor deservent
5. Confecţionare armătură CZ0302M1 C.ARM
pentru plăci
0111
− 3 fierar betonist
6. Şarpantă din lemn
CE17B1 SRAP
0107
− 3 dulgher
0199
− muncitor deservent
657001
− bob elevator
4,0

U.M
mc

Activ. Activ.
Preced. Următ.
8
2,3,4
COFR1 SARP
COFR2
ARM

mp

-

Q

NT

17
1,35
0,27
0,14
1,3
0,5

1
BET

Timp
Timp [zile]
Q*Nt [ore]
11.475
22,95→11.4
11.4/(1.1*8)=
4,59
=1.303 ≈ 1.5
2,38
22,1→11.05
8,5

87

60.03
60,03
60/(1.1*8)=
13,92
=6.82 ≈ 7
mp
1
32
32
BET
1
32
32/(1.1*8)=
0,23
7,36
=3.636 ≈ 4
kg
5
1
1400
31.26
C.ARM BET
0,067 93,8→31.26 31.2/(1.1*8)=
4,2
0,003
=3.553 ≈ 4
kg
4
1400
98
ARM
32.6/(1.1*8)=
0,07
98→32.66 =3.712 ≈ 4
mp
1
77
115,5
BET
1,5 115,5→38,5 38,5/(1.1*8)=
14,63
0,19
=4,375 ≈ 4.5
4,62
0,06
0,69
0,16

8,0

1
COFR2
0,0

0,0

4,0

8,0

COFR1

START

3

2,5
C.ARM
4,0

8,0

9,5
BET
1,5

4

9,5

14,0 14,0
SARP
4,5

FINAL

ARM
4,0

4,0

4,0

2

Fig. 1.33. Grafic rețea cu activități pe săgeți pentru programarea lucrărilor de suprastructură
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4,0

4,0

COFR 2

4,0

4,0

4,0

8,0

0,0

7,0

7,0

COFR1
1,0

8,0

0,0

4,0

4,0

CARM

8,0

4,0

4,0

4,0

4,0

9,5

9,5

0,0

0,0

4,5 14,0

SARP

9,5

9,5

FINAL

0,0

0,0 14,0

8,0

ARM

0,0

0,0

1,5

BET

1,0

1,0

0,0

8,0

0,0

0,0

8,0

Fig. 1.34. Grafic cu activități în nodurile rețelei pentru programarea lucrărilor de suprastructură
Tabel 1.12. Calculul termenelor minime, maxime și a rezervelor de timp ale activităților.
Stabilirea drumului critic pentru lucrările de suprastructură
Notaţie

Denumire lucrare

D

COFR1

cofraje la plăci

COFR2

cofraje la stâlpi

7,0
4,0

C.ARM

confecţionare armătură pentru plăci

ARM

montare armătură

BET

turnare beton armat

SARP

şarpantă din lemn

4,0
4,0
1,5
4,5

activităţi
precedente

activităţi
următoare

-

BET

-

BET

-

ARM

C.ARM

BET

COFR1,
COFR2, ARM

SARP

BET

-

termeni minimi de
termeni maximi de rezerva rezerva drum
începere terminare începere terminare liberă totală critic
0
0

7
4

1
4

8
8

1
4

1
4

0
4

4
8

0
4

4
8

0
0

0
0

8
9,5

9,5
14

8
9,5

9,5
14

0
0

0
0

1

COFR 2
COFR1
C.ARM

S

0

1

2

3

BET

ARM

2

3

4

5

6

7

8

SARP

4

9

10

11

F

12

13

14

Fig. 1.35. Grafic rețea calendaristic cu evidențierea rezervelor de timp pentru lucrările de
suprastructură
Tabel 1.13. Graficul calendaristic al derulării lucrărilor de suprastructură
Tabel 4.6
1

Notaţie

Denumire lucrare
cofraje la plăci

COFR2

cofraje la stâlpi

C.ARM

confecţionare armătură pentru plăci

ARM

montare armătură

BET

turnare beton armat

SARP

şarpantă din lemn

3

4

5

6

7

8

2004 martie
26

COFR1

2
29

30
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13
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1
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Tabel 1.14. Graficul calendaristic al utilizării resursei umane și mecanizate la lucrările de
suprastructură
Tabel 4.7

1

2

26

29

Denumire lucrare

3

4

5

6

7

8

9

31

1

2

5

6

7

2004 martie
30

BET

COFR1

13

14

9

13

14

15

SARP
SARP

COFR2

dulgher 2

SARP

dulgher 3
fierar betonist 1
fierar betonist 2
fierar betonist 3

C.ARM

ARM

C.ARM

ARM

C.ARM

ARM

COFR1

BET

COFR2
ARM

muncitor deservent 2
U
T
I
L
A
J
E

8

BET

dulgher 1

muncitor deservent 1

12

BET

betonist 2

U
M
A
N
Ă

11

2004 aprilie

betonist 1

R
E
S
U
R
S
A

10

BET
BET

BET

vibrator
SARP

bob elevator

Concluziile cercetării
La S.C. Contranscom Benţa S.A. planificarea şi programarea lucrărilor de construcţii, se
realizează preponderent pe baza experienţei şi intuiţiei şi nu a unor calcule riguroase, sau prin
folosirea de metode de programare. Rezultatele excepţionale atinse de firmă şi poziţia acestuia pe
piaţă atestă valoarea resursei umane, însă, chiar şi în aceste condiţii, s-ar putea ajunge la o eficienţă
mai ridicată prin consumarea şi mai raţională a timpului de muncă şi o utilizare mai eficientă a
resursei umane şi mecanizate, folosind metode de programare fundamentate ştiinţific.
Se impune astfel un management corespunzător prin studierea modalităţilor de organizare
şi normare a muncii în construcţii-montaj şi căutând posibilităţile de planificare şi programare în
timp a proceselor de producţie prin respectarea cerinţelor de minimizare a duratei de execuţie a
lucrărilor şi menţinerea costurilor la un nivel scăzut, în condiţii tehnico-organizatorice date.
Unul din factorii principali care contribuie la raţionalizarea procesului de producţie în
activitatea de construcţii-montaj, cu efecte directe asupra creşterii productivităţii muncii, a
retribuirii muncii şi a reducerii costului construcţiilor, îl constituie normarea muncii. Aceasta se
realizează prin aplicarea unor norme de timp la volumele de muncă necesare executării unei
lucrări.
Managementul societății trebuie să contribuie continuu la perfecţionarea organizării
producţiei şi a muncii prin introducerea tehnologiei noi şi prin utilizarea judicioasă a timpului de
muncă al muncitorilor.
1.1.4. Managementul calității în construcții. Studii de caz
Calitatea – condiţie a succesului pe piaţă – trebuie să constituie un motiv de reflexie asupra
modalităţilor de a rămâne în competiţie, de îmbunătăţire a poziţiei şi de asigurare a supravieţuirii
pe termen lung.
Calitatea constituie atât un instrument strategic al managementului global al
întreprinderilor, cât şi un element determinant al competitivităţii acestora (Drăgulănescu, 1999).
Investiţia în calitate este una din cele mai bune investiţii pe care o organizaţie, respectiv o firmă o
poate face, fiind un mijloc privilegiat de a-şi conserva clienţii, de a câştiga segmente de piaţă, cu
alte cuvinte de a face organizaţia, respectiv firma respectivă tot mai competitivă.
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1.1.4.1. Considerații privind managementul şi sistemele calităţii
Cerinţele societăţii devin tot mai severe în întreaga lume. Aşteptările şi necesităţile devin
tot mai explicite pentru aspecte cum ar fi: sănătatea şi securitatea locului de munca, protecţia
mediului înconjurător, siguranţa în exploatare.
Există, în societate, mai multe părţi interesate privind abordarea calităţii: guverne,
politicieni, cumpărători, subfurnizori, patroni şi manageri, sindicate.
Toate instituţiile societăţii umane (companii industriale şi comerciale, spitale, biserici,
organe de stat) există pentru a pune la dispoziţia oamenilor produse sau servicii. Raţiunea de a crea
aceste produse sau servicii este aceea de a fi bune pentru utilizare.
Importanța unei abordări sistematice a calităţii
Armonizarea conceptelor calităţii în organizaţiile româneşti cu practica organizaţiilor de
profil internaţionale, limbajul comun, înţelegerea unitară, bazate pe aceleaşi definiţii ale termenilor
fundamentali referitori la conceptele calităţii este primul pas către cunoaştere şi recunoaştere, către
supravieţuirea firmei şi profit.
În sens general, calitatea reprezintă ansamblul caracteristicilor unui produs sau serviciu
referitoare la măsuraîn care acesta este capabil să satisfacă nevoile explicite şi implicite ale
beneficiarului (Radu, 1997).
Deciziile de cumpărare ale unor clienţi vor fi stabilite în totalitate prin luarea în considerare
a următoarelor elemente: preţ, termen de livrare şi utilizare.
Cumpărarea este o problema de încredere, un potenţial cumpărător orientându-se, pe cât
posibil, înainte de a lua o decizie de cumpărare, asupra produsului şi a proprietăţilor sale, dar şi
asupra partenerului său de contract, respectiv de afaceri, care trebuie să-i inspire încredere. În urma
cumpărării, cumpărătorul se aşteaptă la o posibilitate de utilizare fără probleme pe o perioadă lungă
de timp, respectiv el aşteaptă calitate, fiabilitate, capacitate de utilizare, disponibilitate, absenţa
defectelor sau defectărilor (Motoiu, 1994).
Fiecare producător, orice comerciant serios, încearcă să se asigure că produsele lui
îndeplinesc cerinţele şi aşteptările clienţilor. Producătorul va efectua propriile testări, orice
activitate comercială fiind întotdeauna legată de activităţi de control (Deaconescu, 1998).
Se vorbeşte tot mai mult despre asigurarea unei calităţi corespunzătoare, sau mai bine spus
despre un "sistem integrat de asigurare a calităţii".
Calitatea nu este ceva absolut, ci depinde întotdeauna de cerinţele externe organizaţiei,
respectiv ale clienţilor şi de cerinţele interne organizaţiei, respectiv cele din specificaţii.
Legătura dintre măsurile de asigurare a calităţii pentru toate compartimentele unei
organizații se realizează prin intermediul unui sistem de asigurare a calităţii.Un sistem eficient de
asigurare a calităţii este pentru fiecare ofertant, baza pentru o calitate bună a produselor şi
serviciilor. Trebuie să se întocmească în aşa fel încât în toate compartimentele organizaţiei să se
realizeze eficient un nivel calitativ măsurabil.
Cerinţele privind sistemele de asigurare a calităţii sunt cuprinse şi stabilite într-un şir de
reglementări tehnice, care au avut şi au în mare parte caracter de standarde.
Asigurarea calităţii, ca sarcină de conducere a unei organizaţii, este descrisă în sensul de
prevenire a defectelor, măsurile de asigurare a calităţii fiind structurate şi organizate într-o serie
de reglementări privind sistemele de asigurare a calităţii, care nu înlocuiesc cerinţele tehnice ale
standardelor de calitate pentru produs. Ele sunt complementul standardelor de calitate specifice
produsului şi o alternativă a acestora. Se întocmesc proceduri de asigurare a calităţii, respectiv
instrucţiuni pentru un sistem de asigurare a calităţii (Cănănău et al.,1998), pentru a se asigura o
capabilitate ridicată din punct de vedere al calităţii pentru organizaţia respectivă.
Analiza motivelor care pot duce la succesul unei afaceri, se raportează pe lângă altele, la
calitate: lucru activ, analiza greşelilor, existenţa unei organizări transparente, situarea calităţii în
prim plan, asigurarea activităţii de service, orientare către client, motivaţie prin calitate, scopul
dezvoltării angajatului, conducere vizibilă etc.
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Politica în domeniul calităţii
Conducerea si administrarea unei organizaţii se realizează prin desfăşurarea unei
succesiuni de activităţi şi măsuri cu ajutorul cărora organizaţia stabileşte şi realizează obiectivele
strategice şi tactice.
Politica în domeniul calităţii reprezintă obiective şi orientări generale ale unei organizaţii
în ceea ce priveşte calitatea, aşa cum sunt ele exprimate şi aprobate oficial de managementul de la
nivelul cel mai înalt. Constituie un element al politicii generale şi are semnificaţie şi caracter
strategic, deoarece conţine o serie de principii şi direcţii, fiind elaborată şi stabilită împreună cu
conducerea de vârf. Politica în domeniul calităţii presupune două aspecte importante şi anume:
politica externă şi politica internă pe care o promovează o organizaţie.
În domeniul politicii externe se pot stabili obiective privind:
− atitudinea şi obligaţiile organizaţiei faţă de clienţi, de piaţă şi faţă de societate;
− atitudinea faţă de furnizori.
Obiectivele care se pot stabili în domeniul politicii interne privesc:
− efectele dorite ale sistemului de asigurare a calităţii asupra rentabilităţii, îmbunătăţirii
proceselor şi reducerea costurilor de neconformitate (Parker, 1998);
− obligaţiile conducerii de vârf privind promovarea atitudinii faţă de calitate (cultura calităţii)
şi faţă de angajaţi;
− standardele de conformitate cu care se implementează şi funcţionează sistemul de asigurare a
calităţii.
Managementul şi sistemele calităţii
Managementul calităţii reprezintă „un ansamblu de activităţi având ca scop realizarea unor
obiective, prin utilizarea optimă a resurselor. Acest ansamblu cuprinde activităţi de planificare,
coordonare, organizare, control şi asigurare a calităţii” (Kélada, 1990). Managementul calităţii
(Ciurea & Drăgulănescu, 1995) presupune o activitate de inovare şi de creaţie orientată către
îmbunătăţirea eficienţei proceselor şi diminuarea pierderilor de resurse, fiinddeterminat de procese
calificate şi de satisfacere a clientului, respectiv de prevenire a erorilor şi defecţiunilor.
Astfel, prin activităţi de marketing se identifică clienţii, nevoile lor şi gradul în care sunt
pregătiţi să cheltuiască pentru a-şi satisface aceste nevoi. În acest stadiu trebuie identificate acele
produse şi servicii, care vor permite ca organizaţia să prospere. Pentru aceasta este necesar ca:
− proiectarea produselor şi serviciilor să se realizeze în concordanţă cu cerinţele clienţilor;
− fabricarea şi furnizarea serviciilor să se efectueze pe linia acestor cerinţe;
− conducerea organizaţiei şi personalul trebuie să cunoască toate aceste cerinţe şi să fie instruiţi
în mod adecvat;
− procesele de fabricaţie sau prestare a serviciilor să fie capabile să îndeplinească toate cerinţele;
− controlul calităţii să fie adecvat pentru a menţine nivelul standardizat;
− problemele care apar să poată fi identificate şi corectate;
− să existe posibilitatea dezvoltării unui mediu continuu de perfecţionare.
Toate acestea pot fi asigurate prin implementarea unui sistem eficient al calităţii. Sistemele
calităţii sunt mijloace care asigură organizaţia că proiectează, produce şi livrează produsele şi
serviciile la o calitate stabilită, respectiv la cea care va satisface cerinţele clienţilor.
În literatura de specialitate, sistemul de management al calităţii este definit ca „acea parte
a sistemului de management al organizaţiei orientat către obţinerea rezultatelor, în raport cu
obiectivele calităţii, pentru satisfacerea necesităţilor, aşteptărilor şi cerinţelor părţilor interesate”
(Filip & Popescu, 2004).
Sistemul de management al calităţii trebuie să acopere toate procesele care se desfăşoară
în organizaţie, de la marketing, acceptarea contractului, proiectare, producţie, livrare şi service şi
până la finanţe şi administraţie. Obiectivele SMC sunt acelea prin care se asigură ca la client să fie
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livrate numai produse conforme cu cerinţele sale. Un SMC trebuie să fie flexibil pentru a continua
să asigure satisfacerea clienţilor în condiţii noi ale pieţei şi economice. Elementele unui sistem al
calităţii, folosit în scopul de a satisface cerinţele clienţilor, pot fi grupate în două categorii:
1. elemente de conducere a sistemului calităţii (prevăzute de standardul ISO 9001):
- politica în domeniul calităţii;
- organizarea:
• responsabilitate şi autoritate;
• resurse;
• reprezentantul conducerii;
- analiza efectuată de conducere;
- instruire;
2. elemente de desfăşurare a sistemului calităţii (prevăzute de standardul ISO 9001):
- elemente independente de faze:
• elemente referitoare la sistem;
• elemente generale;
• elemente referitoare la produs;
- elemente dependente de faze.
Avantajele unui sistem eficient al calităţii
Pentru a fi eficient, sistemul de management a calităţii trebuie astfel proiectat încât să
satisfacă necesităţile şi aşteptările clientului, dar în acelaşi timp să servească şi intereselor firmei.
Dacă este bine structurat, sistemul calităţii reprezintă un important instrument de optimizare şi
control al calităţii, cu influenţă directă asupra riscului, costului şi beneficiului.
Exista mai multe avantaje ce rezultă din implementarea sistemelor calităţii în organizaţii
(Stahl, 1995), dintre care se pot pune în evidenţă următoarele:
− Creşterea satisfacţiei clienţilor. Cu cât afacerile organizaţiei (firmei) se bazează mai mult pe
satisfacerea clienţilor, cu atât mai mult va rezulta o atragere sporită a acestora; în realitate,
numărul clienţilor este în măsură să ducă la creşterea volumului de afaceri al firmei.
− Sporirea eficienţei. Un sistem eficient al calităţii permite unei firme să satisfacă cerinţele
clienţilor săi şi să producă ceea ce se cere. De asemenea, procedurile legate de analiza şi
tratarea produselor necorespunzătoare şi accentul pus pe măsurile de prevenire a defectelor
vor conduce la diminuarea volumului rebuturilor şi a pierderilor de orice fel.
− Moralul angajaţilor. Implicarea angajaţilor şi faptul că ei contribuie în mod pozitiv la
realizarea produsului final este un element de ridicare a moralului. Ei ştiu ce au de făcut,
motivul pentru care fac un anumit lucru şi astfel problema responsabilităţilor este clarificată.
− Organizare mai eficientă şi mai promptă. Implicarea personalului conduce la organizarea unei
firme foarte motivate. Cu timpul, angajaţii se obişnuiesc cu noul mod de lucru şi pun calitatea
pe primul plan.
− O poziţie mai bună pe piaţă. Beneficiind de un randament sporit şi având costuri mai mici,
firma este cu un pas înaintea concurenţilor săi.
− Profituri mai mari, acestea fiind rezultatul final al avantajelor mai sus amintite.
Organizarea corespunzătoare a sistemului de asigurare a calităţii, precum şi a controlului
calităţii la nivelul unei firme permite rămânerea în competiţie, îmbunătăţirea poziţiei şi asigurarea
supravieţuirii pe termen lung a oricărei firme.
Implementarea sistemelor de management a calitatii conform ISO 9000

−
−
−

Motivele pentru care o firmă ar urmări obținerea certificării include următoarele:
economisirea de bani;
largirea piețelor de desfacere;
îmbunătățirea vânzărilor;
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−
−
−
−
−
−
−
−
−

câștigarea prestigiului;
principalii concurenți sunt acreditați;
clienții o pretind, o solicită;
dorința de extindere pe piețe din alte țări;
creșterea posibilităților de vânzare;
toate firmele din domeniu sunt interesate;
președintele firmei dorește certificarea;
demonstrarea profesionalismului firmei;
oferirea de asistență de către organizații internaționale (de exemplu, în Anglia: TEC - Training
and Enterprise Council – Consiliul pentru instruirea întreprinderilor);
− este prevazută în planul firmei.
Motivele care sunt bazate pe orientarea către client sunt cele mai potrivite pentru a sprijini
firma pentru certificare. O firmă orientată spre clienți, ar urma să fie mult mai conștientă de calitate
și de aceea este mult mai probabil să reușească.
Oricare ar fi motivele ce au dus la luarea deciziei de obținere a certificării ISO 9000, este
important ca rezultatul final să fie un set de sisteme și de proceduri care să ofere asigurări că
produsele și serviciile satisfac pe deplin cerințele clienților. Un bun sistem este acela care implică
toți angajații și valorifică interesul lor pentru calitate (Mirams & McElhorn, 1998).
Angajamentul
Motivarea conduce la angajament – element esențial al unui proiect de această natură pe
termen lung. Angajamentul trebuie să pornească de la vârful firmei, trebuie să fie evident pentru
toti salariații și apoi să ajungă la toate nivelurile firmei. Toți angajații, de la cel mai înalt nivel de
conducere și până la cel mai jos nivel al personalului auxiliar, trebuie să manifeste un interes
permanent pentru calitate, dar trebuie să arate și că își asumă responsabilitatea pentru ea.
Conducerea de la vârf trebuie să fie activă în acțiunile care conduc la certificarea ISO 9000:
− definirea clară și inteligibilă a politicii privind calitatea;
− dezvoltarea strategiilor;
− trasarea explicită a domeniilor de responsabilitate;
− urmărirea atentă a progresului făcut și comunicarea acestuia întregului personal;
− oferirea de instrucțiuni precise și clare.
Atitudinea și implicarea conducerii ar trebui să se schimbe pentru a reflecta noua cultură a
calității, fiind transferate, fără a fi alterate, către angajați. Acest lucru poate să necesite un anumit
grad de schimbare în modul în care operează firma. Angajaților trebuie să li se permită să se
implice și să aibă puterea de a lua inițiative și de a-și asuma responsabilități atunci cand când este
vorba de calitate. Cheia reușitei constă în motivarea lor și delegarea autorității necesare. Aceasta
necesită atât angajamentul conducerii, cât și al personalului implicat și se va obține numai printro practică managerială sănătoasă, prin instruire adecvată, linii de comunicare puternice și prin
recunoașterea succeselor.
Structura sistemelor calității conform ISO 9000
Documentația sistemului calității conform ISO 9000 are următoarea structură:
 Manualul calității. Include politica promovării calitățiiși face referire la modul în care este
legată fiecare cerință din ISO 9000 de activitatea firmei (Isaic-Maniu & Vodă, 1997). Este
utilizat pentru a arăta clienților și personaluluimodul în care acționează firma pentru atingerea
obiectivelor calității.
 Manualul de proceduri. Fiecare funcție sau departament va avea propriul său manual de
proceduri, în care sunt descrise în detaliu activitățile operaționale ale respectivului
departament. Aceste manuale sunt mult mai exacte decât manualul calității, conținând mai
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multe detalii. O firmă va avea un singur manual al calității, dar poate avea mai multe manuale
de proceduri, separat pentru proiectare și dezvoltare, depozitare, producție, planificarea
întreținerii, inspecții și testări etc.
 Instrucțiuni de lucru. În manualul procedurilor se vor face referiri la instrucțiunile de lucru și
se vor da detalii precise despre modalitatea în care urmează să fie făcute operațiile individuale
pentru ca ele să atingă calitatea cerută. Ele se vor afla în ateliere sau lângă personalul care
execută operațiileși pot fi sub formă de text, desene și exemple, modele etc.
 Alte documentecare să sprijine sistemul calității: rapoarte de inspecție, liste cu furnizorii
acceptați, rapoarte de produse neconforme, înregistrări privind instruirea etc.
Costurile implementării sistemelor calitățiiîn organizații
Pentru a intra în cursa pentru implementarea sistemului calitățiiși de a câștiga avantajele
obținute prin certificarea ISO 9000 (Blaga, 2001c), orice firmă trebuie să fie avizată cu privire la
costurile pe care le implică certificarea.
Există patru categorii de costuri pentru o firmă care dorește certificarea: financiare, de
angajament, culturale și de timp.
Costurile financiare
Taxele de înscriere și evaluare sunt plătite către organismul de certificare pentru a acoperi
procesul de certificare al firmei și auditarea sistemului pentru a evalua conformitatea lui cu
standardul. Apoi, se plătesc taxe anuale de certificare și supraveghere către organismul de
certificare, pentru efectuarea de audituri și evaluări și pentru continuarea certificării.
Alte costuri financiare pot fi: taxe pentru consultanți;personal suplimentar; producția
sacrificată – în perioada când sistemul urmează să fie creat și implementat, există posibilitatea ca
rezultatele firmei să sufere;echipamente și materiale suplimentare; alte cheltuieli.
Costurile angajamentului
Angajamentul trebuie să vină de la vârf (prețedinte sau director executiv), să fie perceput
în consecințăși să ajungă prin structura de management la toate categoriile de personal. Este vorba
de angajamentul financiar și al altor resurse, timp, efort și instruire. Angajamentul trebuie să
rămână la fel de puternic chiar după unele întârzieri și posibile dezacorduri; acesta existăși trebuie
să continue și după ce a fost obținută certificarea.
Costurile culturale
Schimbarea culturală, necesarăîn multe firme care se orientează tot mai mult spre calitate,
este cea mai mare dificultate ce trebuie depașită. În multe cazuri, aceasta înseamnă restructurarea
întregii firme, renunțarea la metodele vechi de muncăși adoptarea unora complet noi. Costul se
poate manifesta sub forma schimbării ireversibile a identității și culturii unei firme, de aceea
trebuie bine analizată oportunitatea/inoportunitatea realizării acestui deziderat.
Costurile legate de timp
Implementarea sistemelor calității ISO 9000 va lua destul timp. Chiar și firmelor mici cu
un sistem relativ simplu le va lua câteva luni de muncă pentru a obține certificarea. Firmele mai
mari ar putea avea nevoie de câțiva ani, în funcție de mărime, pentru alegerea profilului operaţional
și amortizarea valorii resurselor alocate proiectului. Un aspect garantat este acela că tot personalul
firmei va fi implicat într-un fel sau altul și unii vor trebui să aloce o cantitate mare din timpul lor
(probabil tot timpul lor) pentru aceasta.
1.1.4.2. Calitatea și managementul calității într-o firmă de construcții
În sectorul producţiei de construcţii şi, în general, în economia românească, atenţia
acordată calităţii produselor a căpătat o importanţă din ce în ce mai mare la nivelul
managementului superior al companiilor private. Pe o piaţă concurenţială, fie ea şi în expansiune,
strategia calităţii produsului a câştigat din ce în ce mai mult teren, chiar şi în faţa strategiei de preţ,
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fapt tradus, printre altele, prin numărul din ce în ce mai mare de implementări ale sistemelor de
management al calităţii în sectorul privat, între care cel mai des întâlnit este cel rezultat din
standardul internaţional ISO 9001:2001.
În construcţii, sfera noţiunii de calitate este mult mai largă decât în alte domenii de
activitate. Ea cuprinde o seamă de aspecte legate de cerinţele estetice, arhitectonice, de utilitate,
de funcţionalitate, tehnice şi economice ale construcţiei. Toate acestea ajută la definirea calităţii
unei construcţii (Blaga, 1997a).
Abordarea problematicii calităţii în domeniul construcţiilor presupune luarea în
considerare a elementelor specifice, proprii acestei activităţi, elemente legate de particularităţile
tehnologice şi de structură ale acesteia (Blaga, 2001e). Aceste particularităţi permit evidenţierea
unui ansamblu de probleme şi dificultăţi pe care domeniul construcţiilor îl ridică şi anume:
− impactul puternic al construcţiilor asupra tuturor sectoarelor economico-sociale, a echilibrului
ecologic şi a calităţii vieţii în general, întrucât întreaga activitate a oamenilor se desfăşoară în
cadrul unui mediu construit;
− luarea în considerare a dublului aspect al construcţiilor şi anume, pe de o parte, procesul de
realizare a lucrărilor şi obiectelor de construcţie, făcând parte din sectorul producţiei
materiale, şi pe de altă parte ca obiecte – construcţiile propriu-zise – pentru utilizatori, pentru
o durată lungă de utilizare;
− complexitatea procesului de concepţie-realizare şi exploatare, atât sub aspect spaţial datorită
factorilor care intervin (investitori, proiectanţi, furnizori de produse, executanţi, utilizatori
etc.), cât şi sub aspect temporal, cu considerarea factorului timp cuprinzând toate etapele şi
fazele necesare: concepţie, realizare, exploatare şi postutilizare;
− bipolarizarea sectorului de producţie în construcţii prin considerarea separată, dar în paralel,
atât a realizării lucrărilor de construcţie pe şantier, cât şi a fabricării industriale a produselor
folosite în construcţii;
− diferenţierea notabilă a domeniului de construcţii faţă de alte sectoare prin durata mare de
viaţă a construcţiilor, caracterul de unicitate al fiecărui obiect de construcţie, diferit de oricare
altul, chiar dacă este identic din punct de vedere tehnic, prin faptul că se materializează întrun sit specific determinat;
− necesitatea implicării puternice a statului în toate activităţile din etapele procesului de
concepţie-realizare-exploatare-postutilizare, pentru a le reglementa şi ţine sub control, sub
aspectele: amenajarea teritoriului şi urbanism, rezistenţă şi stabilitate, siguranţă în exploatare,
siguranţă la foc, sănătatea oamenilor şi protecţia mediului, protecţia acustică etc.
Aspectele menţionate necesită o abordare integrată, globală, sistemică şi multidisciplinară
a problematicii calităţii construcţiilor impusă de natura de sistem a unei construcţii luată în
ansamblu, atât sub aspectul organizării procesului de realizare, incluzând desfăşurarea corelată a
activităţilor aferente, cât şi sub aspectul structurării construcţiei în părţi şi elemente componente,
interdependente, corespunzător funcţiunilor sale şi interacţiunilor dintre acestea, manifestate în
exploatare, pe întreaga durată de existenţă.
La baza acestei abordări a calităţii în construcţii trebuie aşezat conceptul de performanţă a
cărui esenţă constă pe de o parte în a stabili ceea ce se cere de la o construcţie din punct de vedere
al cerinţelor de bază ale utilizatorilor şi a societăţii, transformate în exigenţe de performanţă, iar
pe de altă parte de a evalua cum răspunde la aceste exigenţe construcţia în ansamblu şi părţile sale
componente.
Calitatea lucrărilor de construcţii-montaj este exprimată prin totalitatea proprietăţilor şi
caracteristicilor obiectelor de construcţii care le conferă acestora aptitudinea de a satisface
cerinţele exprimate şi implicite.
Calitatea construcţiilor este rezultanta totalităţii performanţelor de comportare a acestora
în exploatare, în scopul satisfacerii, pe întreaga durata de existenţă, a exigenţelor utilizatorilor şi
colectivităţilor. Exigenţele privind calitatea instalaţiilor şi echipamentelor tehnologice de
producţie se stabilesc şi se realizează pe baza de reglementări specifice fiecărui domeniu de
activitate. Legea nr.10 din 24 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii (M.O. nr.12, 1995)se
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aplică construcţiilor de orice categorie şi instalaţiilor aferente acestora – indiferent de forma de
proprietate sau destinaţie – precum şi lucrărilor de modernizare, modificare, transformare,
consolidare şi de reparaţii ale acestora.
Pentru obţinerea unor construcţii de calitate corespunzătoare sunt obligatorii realizarea şi
menţinerea, pe întreaga durata de existenţă a construcţiilor, a următoarelor cerinţe:
− rezistenţă şi stabilitate;
− siguranţa în exploatare;
− siguranţa la foc;
− igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului;
− izolaţie termică, hidrofugă şi economia de energie;
− protecţie împotriva zgomotului.
Realizarea acestor cerinţe este obligatorie pentru toţi factorii (investitorii, cercetătorii,
proiectanţii, verificatorii de proiecte, fabricanţii şi furnizorii de produse pentru construcţii,
executanţii, proprietarii, utilizatorii, responsabilii tehnici cu execuţia, experţilor tehnici, precum şi
autorităţile publice şi asociaţiile profesionale de profil) care sunt în implicaţi în conceperea,
realizarea şi exploatarea construcţiilor, precum şi în postutilizarea lor, potrivit responsabilităţilor
fiecăruia (M.O. nr.193, 1994). De asemenea, obținerea calității construcţiilor este influențată de
toți acești factori implicați, ciclul calității în construcții putând fi prezentat astfel (Fig. 1.36.):

Nevoile beneficiarului

Execuţie –montaj

Întreţinere
Utilizare
Punere în funcţiune
Recepţie
Echipare-montaj

Exigenţele clientului
Conceperea produsului
(serviciului)
Dezvoltarea proiectului
Calitate Detalierea proiectului.
Desene de execuţie
Pregătire forţă de muncă.

Creare concepere

Proiectare

Întreţinere menţinere

Execuţie. Comandă
Elaborare modele de
echipamente
organizare
Materiale şi echipamente
Realizare

Furnizori
Proiectare
Fig. 1.36. Ciclul calității în construcții

În construcţii-montaj, toate abaterile de la calitatea propusă pentru un proces provoacă
anumite costuri suplimentare, mai mici sau mai mari în funcţie de etapa în care ele se elimină.
Cele mai multe caracteristici calitative sunt imprimate procesului în etapa de concepţie şi
proiectare. Acestea sunt puţin costisitoare şi uşor de modificat sau înlocuit. În etapa de proiectare
pot fi revizuite anumite idei din etapa de concepere fără a înregistra cheltuieli suplimentare
semnificative. Asigurarea materialelor şi echipamentelor la parametrii calitativi propuşi în etapa
de proiectare elimină riscurile nerespectării calităţii din cauza acestora.
Etapa de execuţie poate contribui la menţinerea, îmbunătăţirea sau diminuarea calităţii
procesului. Dacă se dispune de o documentaţie de proiectare bună, respectarea tuturor
prescripţiilor conduce la o calitate bună a procesului sau, în cazul nerespectării acestor prescripţii,
la o diminuare a calităţii procesului. Un proces cu deficienţe calitative poate fi perfecţionat dacă,
în execuţie, se depistează neconcordanţele care duc la reducerea calităţii şi se propun modificări
ale documentaţiei de proiectare care să ridice calitatea proiectului.
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În fine, una dintre cele mai importante etape pentru configurarea calităţii unui proces viitor
este cea de întreţinere-menţinere, în care se pot observa pe viu funcţionarea procesului şi
implicaţiile noncalităţii.
Prin urmare, se poate spune că în construcţii-montaj şi în producţia de construcţii, în
cazul în care calitatea nu atinge un nivel minim, nici măcar politica celui mai mic preţ de pe piaţă
nu asigură pe termen lung succesul produselor.
Sistemul de management al calităţii în construcţii
Sistemul de management al calităţii în construcţii reprezintă ansamblul de structuri
organizatorice, responsabilităţi, regulamente, proceduri si mijloace, care concură la realizarea
calităţii construcţiilor în toate etapele de proiectare, execuţie, exploatare, postutilizare şi
postgaranţie a acestora. Acesta trebuie să conducă la realizarea şi exploatarea unor construcţii de
calitate corespunzătoare, în scopul protejării vieţii oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a
mediului înconjurător.
Sistemul de management al calităţii în construcţii (Blaga, 2003b) se compune din:
a. Reglementările tehnice în construcţii
Reglementările tehnice în construcţii se stabilesc prin regulamente şi proceduri şi au ca obiect
concepţia, calculul şi alcătuirea, execuţia şi exploatarea construcţiilor. Prin reglementările
tehnice se stabilesc, în principal, condiţiile minime de calitate cerute construcţiilor, produselor
şi procedeelor utilizate în construcţii, precum şi modul de determinare şi verificare a acestora.
b. Calitatea produselor folosite la realizarea construcţiilor
Certificarea calităţii produselor folosite în construcţii se efectuează prin grija producătorului,
în conformitate cu metodologia şi procedurile stabilite pe baza legii. La lucrările de construcţii
se interzice folosirea de produse fără certificarea calităţii lor, care trebuie să asigure nivelul de
calitate corespunzător cerinţelor.
c. Agrementele tehnice pentru noi produse şi procedee
Agrementele tehnice pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii stabilesc
aptitudinea de utilizare, condiţiile de fabricaţie, de transport, de depozitare, de punere în operă
şi de întreţinere a acestora (M.O. nr.202, 1994).
d. Verificarea proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi expertizarea proiectelor şi a construcţiilor
Verificarea proiectelor pentru execuţia construcţiilor se va face numai de către specialişti
verificatori de proiecte atestaţi, alţii decât specialiştii elaboratori ai proiectelor. Verificarea
calităţii execuţiei construcţiilor este obligatorie şi se efectuează de către investitori prin
diriginţi de specialitate sau prin agenţi economici de consultanţă specializaţi. Expertizele
tehnice ale proiectelor şi construcţiilor se efectuează numai de către experţi tehnici atestaţi.
e. Conducerea si asigurarea calităţii în construcţii
Conform ISO 9001:2000 (Blaga, 2002a), conducerea și asigurarea calităţii constituie obligaţia
tuturor factorilor care participă la conceperea, realizarea şi exploatarea construcţiilor şi implică
o strategie adecvată şi măsuri specifice pentru garantarea calităţii acestora. Agenţii economici
care execută lucrările de construcţii asigură nivelul de calitate corespunzător cerinţelor, prin
personal propriu cu execuţia atestaţi, precum şi printr-un sistem propriu conceput şi realizat.
f. Autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii
Conform ISO 17000, Autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analiză şi încercări în
construcţii se fac în conformitate cu prevederile legale (H.G. nr. 393/1994 pentru aprobarea
Regulamentului privind autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de încercări în construcţii
(M.O. nr.202, 1994) şi Ordinul nr. 31/N din 2 octombrie 1995 al Ministerului Lucrărilor
Publice şi Amenajării Teritoriului pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea
laboratoarelor de încercări în construcţii (M.O. nr.226, 1995)).
g. Activitatea metrologică în construcţii
Conform ISO 13000, asigurarea activităţii metrologice în construcţii se realizează conform
prevederilor legale privind etalonarea, verificarea şi menţinerea în stare de funcţionare a
mijloacelor de măsurare şi control utilizate în acest domeniu.
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h. Recepţia construcţiilor
Recepţia construcţiilor constituie certificarea realizării acestora pe baza examinării lor
nemijlocite, în conformitate cu documentaţia de execuţie şi cu documentele cuprinse în cartea
tehnică a construcţiilor. Cartea tehnică a construcţiei cuprinde documentaţia de execuţie şi
documente privitoare la realizarea şi exploatarea acesteia. Ea se întocmeşte prin grija
investitorului şi se predă proprietarului construcţiei, care are obligaţia să o păstreze şi să o
completeze la zi; prevederile din cartea tehnică a construcţiei referitoare la exploatare sunt
obligatorii pentru proprietar şi utilizator. Recepţia construcţiilor se face de către investitorproprietar, în prezenţa proiectantului şi a executantului şi/sau reprezentanţilor de specialitate,
legal desemnaţi de aceştia (M.O. nr.193, 1994).
i. Comportarea în exploatare şi intervenţii în timp
Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face pe toată durata de existenţă a
acestora şi cuprinde ansamblul de activităţi privind examinarea directă sau investigarea cu
mijloace de observare şi măsurare specifice în scopul menţinerii cerinţelor. Intervenţiile la
construcţiile existente se referă la lucrările de reconstruire, consolidare, transformare,
extindere, desfiinţare parţială, precum şi la lucrări de reparaţii, care se fac numai pe baza unui
proiect avizat de proiectantul iniţial al clădirii sau a unei expertize tehnice întocmite de un
expert tehnic atestat, şi se consemnează obligatoriu în cartea tehnică a construcţiei.
j. Postutilizarea construcţiilor
Postutilizarea construcţiilor cuprinde activităţile de dezafectare, demontare şi demolare a
construcţiilor, de recondiţionare şi de refolosire a elementelor şi a produselor recuperabile,
precum şi reciclarea deşeurilor cu asigurarea protecţiei mediului potrivit legii.
k. Controlul de stat al calităţii în construcţii
Controlul de stat al calităţii în construcţii cuprinde inspecţii la investitori, la unităţile de
proiectare, de execuţie, de exploatare şi de postutilizare a construcţiilor, privind existenţa şi
respectarea sistemului calităţii în construcţii. Acesta se exercită de către Inspecţia de stat în
construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, care răspunde de executarea
controlului statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii
construcţiilor.
Sistemul de conducere şi asigurare a calităţii în construcţii
Conform Regulamentului privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii din
H.G.R. nr. 261/1994 (I.R.S., 1992), conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii constituie o
componentă principală a sistemului calităţii în construcţii şi reprezintă o parte semnificativă a
funcţiei generale de conducere dintr-o unitate. Conducerea şi asigurarea calităţii stabileşte şi
traduce în fapt politica în domeniul calităţii, prin activităţi prestabilite şi sistematice, destinate să
prevină noncalitatea, să asigure realizarea şi garantarea calităţii cerute, în condiţii raţionale de cost
şi termen, şi să ofere încredere în capacitatea unităţii.
Aplicarea diferenţiată a sistemului de conducere şi de asigurare a calităţii în construcţii se
efectuează în funcţie de categoria de importanţă a construcţiilor.
Elaborarea şi aplicarea sistemului de conducere şi de asigurare a calităţii în construcţii sunt
fundamentale şi definite prin standardele calităţii, care conţin atât cerinţe pe care trebuie să le
îndeplinească sistemele calităţii, cât şi recomandări. Elementele sistemului de management al
calităţii (I.R.S., 1998) urmăresc:
− definirea unei politici şi a unor obiective măsurabile;
− stabilirea unei structuri organizatorice şi a unor proceduri clare;
− reglementarea cerinţelor;
− documentarea sistemului de managementul calităţii;
− atragerea resurselor;
− calificarea personalului;
− măsuri corective şi preventive;
− audit intern;
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analiza şi evaluarea sistemului de managementul calităţii.
Conform Regulamentului privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii, unităţile
participante la procesul de concepere, realizare, exploatare şi postutilizare a construcţiilor răspund
de îndeplinirea următoarelor obligaţii principale:
− Elaborarea şi aplicarea sistemului de conducere şi de asigurare a calităţii în cadrul unităţii
proprii, potrivit specificului activităţii şi prevederilor din contractele încheiate, prin:
• întocmirea programului de asigurare a calităţii;
• înfiinţarea compartimentului de asigurare a calităţii, inclusiv organizarea activităţii de
control tehnic al calităţii din unităţi;
• elaborarea procedurilor aferente condiţiilor sistemului;
• instruirea şi calificarea personalului necesar pentru aplicarea prevederilor programului de
asigurare a calităţii;
− Aplicarea diferenţiată a sistemului de conducere şi de asigurare a calităţii în cadrul unităţii
proprii şi asigurarea funcţionării acestui sistem prin:
• respectarea prescripţiilor legale;
• punerea în practică a tuturor prevederilor cerinţelor specifice de asigurare a calităţii
conform seriei de standarde ISO 9000;
• asigurarea îndeplinirii corecte a tuturor funcţiunilor sistemului pe baza manualului calităţii,
respectiv pe baza procedurilor elaborate şi implementate;
• urmărirea realizării şi aplicării planului calităţii, precum şi a planului de control al calităţii.
Implementarea şi menţinerea unui sistem de asigurare a calităţii generează o mai mare
încredere a clienţilor şi conduce totodată la o îmbunătăţire a imaginii firmei în cadrul mediului
exterior (Stahl, 1995).
−

Organizarea sistemului de asigurare a calităţii
Pentru a-şi atinge obiectivele, firma trebuie să se organizeze în aşa fel încât factorii tehnici,
administrativi şi umani care influenţează calitatea produselor şi serviciilor sale să fie sub control.
Controlul este necesar să fie orientat spre reducerea, eliminarea şi, în primul rând, spre prevenirea
deficienţelor calitative, motiv pentru care trebuie dezvoltat şi implementat un sistem de conducere
a calităţii în vederea realizării obiectivelor firmei în domeniul calităţii.
Sistemul de conducere a calităţii are două aspecte interdependente, care necesită date şi
informaţii referitoare la calitatea sistemului şi la calitatea produselor şi serviciilor firmei:
1. Necesităţile şi interesele firmei. Pentru o firmă, atingerea şi menţinerea calităţii dorite la un
cost optim, printr-o utilizare planificată şi eficientă a resurselor tehnologice, materiale şi
umane disponibile, reprezintă o necesitate de afaceri.
2. Necesităţile şi aşteptările clientului (beneficiarului). Pentru client constituie o necesitate
încrederea în capacitatea firmei de a furniza şi menţine calitatea dorită.
Pentru a fi eficient, sistemul de conducere a calităţii trebuie astfel proiectat încât să
satisfacă necesităţile şi aşteptările clientului, dar în acelaşi timp să servească şi intereselor firmei.
Dacă este bine structurat, sistemul de management al calităţii reprezintă un important instrument
de optimizare şi control al calităţii, cu influenţă directă asupra riscului, costului şi beneficiului.
Conducerea firmei de construcţii trebuie să-şi elaboreze şi să-şi declare propria politică în
domeniul calităţii, care trebuie să fie compatibilă cu celelalte politici ale firmei. Pentru aceasta,
conducerea trebuie să definească obiectivele aferente elementelor cheie ale calităţii (aptitudinea
de utilizare, performanţa, securitatea şi fiabilitatea) şi să considere ca fiind foarte importante
calculul şi evaluarea costurilor asociate cu obiectivele calităţii, în vederea minimizării pierderilor
datorate calităţii. Totodată, conducerea firmei de construcţii trebuie să ia toate măsurile pentru a
asigura că propria sa politică în domeniul calităţii este înţeleasă, implementată şi menţinută.
Într-o firmă de construcţii, sistemul de management al calităţii trebuie structurat şi adaptat
tipului specific de afaceri al firmei şi este constituit din următoarele elemente necesare
implementării conducerii calităţii:
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structura organizatorică aferentă sistemului de conducere a calităţii. Aceasta trebuie să fie
clar stabilită în cadrul activităţii de conducere generală a firmei, fiind necesară şi definirea
liniilor de autoritate şi a celor de comunicare;
– responsabilităţile şi autorităţile în domeniul calităţii. Managementul de la cel mai înalt nivel
trebuie să se asigure că responsabilităţile şi autorităţile sunt comunicate în cadrul firmei.
Personalul din întreaga firmă trebuie investit cu responsabilitate şi autoritate ca să-i permită
acestuia să contribuie la realizarea obiectivelor calităţii şi să stabilească implicarea, motivarea
şi angajamentul acestuia. În acest domeniu, se iau câteva măsuri şi anume:
• specificarea explicită a responsabilităţilor generale şi specifice în domeniul calităţii;
• stabilirea în mod clar a responsabilităţii şi autorităţii delegate pentru fiecare activitate care
contribuie la calitate;
• definirea măsurilor de control şi de coordonare a interfeţelor dintre diferite activităţi;
• atunci când este necesar, conducerea poate să decidă delegarea responsabilităţii pentru
asigurarea internă şi externă a calităţii; persoanele care sunt delegate trebuie să fie
independente faţă de activităţile asupra cărora raportează;
• identificarea problemelor legate de calitate şi iniţierea măsurilor preventive sau de
remediere, în vederea organizării unui sistem al calităţii bine structurat şi eficient;
– procedurile operaţionale. Pentru a implementa politicile şi obiectivele calităţii proprii firmei,
trebuie elaborate, emise şi menţinute proceduri operaţionale de coordonare a diferitelor
activităţi. Aceste proceduri trebuie să descrie obiectivele şi performanţele diferitelor activităţi
care au impact asupra calităţii: proiectarea, dezvoltarea, procurarea, producţia şi vânzarea.
Procedurile scrise trebuie formulate simplu, fără ambiguitate, inteligibil şi trebuie să indice
metodele cetrebuie utilizate şi criteriile ce trebuie satisfăcute.
– resursele alocate de conducerea firmei pentru implementarea calităţii pot să includă:
• resurse umane şi calificări de specialitate: în acest domeniu conducerea trebuie să
determine nivelul de competenţă, de experienţă şi de instruire, necesare pentru a asigura
capabilitatea personalului; pentru realizarea obiectivelor de îmbunătăţire a performanţei,
managementul firmei trebuie să încurajeze implicarea şi dezvoltarea personalului;
• echipamente de proiectare şi dezvoltare;
• echipamente de fabricaţie;
• echipamente de inspecţie, încercare şi examinare;
• aparatură şi software pentru calculatoare.
Aceste resurse asigurate de conducerea firmei sunt necesare pentru:
• a implementa şi menţine sistemul de management a calităţii şi pentru a îmbunătăţii
continuu eficacitatea acestuia;
• a creşte satisfacţia beneficiarului prin îndeplinirea cerinţelor sale.
Amploarea documentaţiei sistemului de management al calităţii poate să difere de la o
firmă de construcţii la alta în funcţie de:
− mărimea firmei şi tipul activităţilor acesteia;
− complexitatea proceselor şi interacţiunea acestora;
− competenţa personalului firmei.
Tipurile de documente care necesită control sunt următoarele: desenele, specificaţiile,
copiile, instrucţiunile de inspecţie, procedurile de încercare, fişele tehnologice, manualul calităţii,
procedurile operaţionale, procedurile de asigurare a calităţii.
Manualul calităţii se întocmeşte la nivelul firmei de construcţii de către un colectiv de
specialişti, numiţi prin decizia conducerii, sau de către o firmă specializată şi este principalul
document utilizat în elaborarea şi implementare sistemului calităţii, prezentând concepţia, măsurile
tehnico-organizatorice şi răspunderile firmei, persoane nominalizate pe linia asigurării calităţii
produselor şi/sau serviciilor furnizate, precum şi modalităţi de îndeplinire a acestora în
conformitate cu reglementările în vigoare (Isaic-Maniu &Vodă, 1997).
Scopul acestuia este:
–
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comunicarea politicii în domeniul calităţii, a procedurilor şi a condiţiilor firmei;
descrierea şi implementarea unui sistem al calităţii efectiv;
specificarea controlului îmbunătăţit al practicilor şi înlesnirea activităţilor de asigurare;
furnizarea bazelor documentare pentru auditarea (revizuirea) sistemului calităţii;
asigurarea continuităţii sistemului calităţii şi a condiţiilor acestuia în timpul modificării
circumstanţelor;
– instruirea personalului cu privire la condiţiile referitoare la sistemul de management al calităţii
şi la metodele de conformitate;
– prezentarea sistemului calităţii pentru scopuri externe (de exemplu: demonstrarea
conformităţii cu ISO 9001, 9002 sau 9003);
– demonstrarea conformităţii sistemului calităţii cu condiţiile calităţii în situaţii contractuale.
Orice manual al calităţii ar trebui să identifice funcţiile managementului, să prezinte sau să
facă referire la sistemul de management al calităţii şi la procedurile operaţionale şi să trateze pe
scurt condiţiile aplicabile ale standardului referitor la sistemul de management al calităţii selectat.
–
–
–
–
–

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Conform standardului SR ISO 10013:1997, un manual al calităţii ar trebui să cuprindă:
Titlu, obiect şi domeniu de aplicare
Titlul şi obiectul manualului calităţii trebuie să definească cu claritate firma căreia i se aplică
manualul. Acest capitol trebuie să definească şi aplicabilitatea elementelor sistemului calităţii.
Cuprins
Cuprinsul manualului calităţii trebuie să indice titlurile capitolelor şi cum pot fi ele regăsite.
Sistemul de numerotare sau de codificare al capitolelor, paragrafelor, paginilor, figurilor,
ilustraţiilor, diagramelor, tabelelor etc., trebuie să fie clar şi logic.
Pagini introductive referitoare la firma respectivă şi la manualul însuşi
Paginile introductive ale manualului calităţii trebuie să furnizeze informaţii referitoare la:
• Organizaţie: numele, adresa, localitatea, mijloacele de comunicare, natura afacerilor, o
descriere sumară a datelor generale, a istoricului sau a mărimii;
• Manualul calităţii: data emiterii sau data intrării în vigoare, indicarea conţinutului
modificat, o descriere sumară a modului în care manualul calităţii este revizuit şi menţinut,
cine analizează conţinutul său şi cât de des, cine este autorizat să-l modifice, cine este
autorizat să-l aprobe, o descriere sumară a procedurilor operaţionale folosite pentru
identificarea stadiului şi pentru controlul difuzării manualului, dovada aprobării de către
persoanele responsabile pentru autorizarea conţinutului manualului calităţii.
Politica în domeniul calităţii şi obiectivele referitoare la calitate ale firmei
Politica în domeniul calităţii reprezintă obiective şi orientări generale ale unei organizaţii în
ceea ce priveşte calitatea, exprimate şi aprobate de managementul de la nivelul cel mai înalt.
Descrierea structurii organizatorice, a responsabilităţilor şi a autorităţilor
Acest capitol furnizează o descriere a structurii la nivel înalt, este inclusă o schemă
organizatorică în care se indică responsabilitatea, autoritatea şi structura interdependenţelor,
furnizează date asupra responsabilităţilor, autorităţilor şi ierarhiei tuturor funcţiilor care
conduc, execută şi verifică activităţile ce influenţează calitatea.
Descriere a elementelor sistemului calităţii şi orice referinţe la procedurile operaţionale ale
sistemului calităţii
Manualul calităţii trebuie să descrie elementele aplicabile ale sistemului calităţii. Descrierea
trebuie să fie divizată în secţiuni logice, care să evidenţieze un sistem al calităţii bine coordonat.
Condiţiile referitoare la elementele sistemelor calităţii sunt specificate în familia ISO 9000 de
standarde internaţionale sau în standardul folosit de firmă (UNCTAD/GATT – ISO1998). Se
recomandă ca descrierea elementelor sistemului calităţii să se facă într-o manieră similară celei
din standardul selectat, dar este acceptabilă şi o manieră potrivită pentru firmă. După selectarea
standardului, firma stabileşte elementele referitoare la sistemul de management al calităţii care
pot fi aplicabile, precum şi modul cum le va aplica, efectua şi controla.
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7. Un capitol cu definiţii, dacă este cazul;
8. Un ghid pentru manualul calităţii, dacă este cazul;
9. Anexă pentru date, dacă este cazul.
Manualul calităţii rezultat va reflecta metodele şi mijloacele firmei pentru satisfacerea
condiţiilor stabilite în standardul selectat referitor la calitate şi în elementele sistemului calităţii al
firmei.
Studiu de caz
În orice firmă de construcţii, un element al sistemului calităţii îl constituie controlul
producţiei, respectiv controlul proceselor. În manualul calităţii al respectivei firme, descrierea
procedurii sistemului calităţii referitoare la acest element poate fi realizată în modul următor:
1. SCOP
1.1. Definirea condiţiilor de control ale produselor de execuţie din aspectul calităţii.
2. DOMENIU
2.1. Procedura se aplică la programarea, pregătirea şi executarea tuturor lucrărilor de către societatea
…...
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
3.1. Manualul Calităţii
3.2.
Standardul STAS-ISO …… – Sistemele Calităţii. Model pentru asigurarea calităţii în proiectare,
dezvoltare, producţie, montaj şi servicii.
4. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI
4.1. Conform Manualului Calităţii al societăţii ……
5. RESPONSABILITĂŢI
5.1. Inginer şef
5.1.1. Aprobă proceduri operaţionale şi instrucţiunile tehnice interne.
5.1.2. Întocmeşte programarea lucrărilor pe perioade determinate.
5.1.3. Aprobă graficul de desfăşurare a lucrărilor cu volum şi complexitate deosebită.
5.1.4. Asigură pentru personalul din subordine normative, fişe tehnologice, proiecte de execuţie,
instrucţiunile de lucru şi procedurile operaţionale necesare execuţiei lucrărilor de
construcţii-montaj şi reparaţii.
5.1.5. Stabileşte atunci când este cazul criteriile de abilitate profesională, necesare executării în
condiţii controlate a lucrărilor de construcţii-montaj.
5.1.6. Dispune acţiunile corective necesare proceselor de montaj în condiţii controlate.
5.1.7. Dispune şi controlează menţinerea caracteristicilor adecvate ale proceselor de montaj.
5.2. Şefii de şantier
5.2.1. Planifică lucrările de construcţii-montaj.
5.2.2. Asigură pentru personalul din subordine fişele tehnologice, proiectele de execuţie,
instrucţiunile de lucru şi procedurile operaţionale necesare executării lucrărilor de montaj
şi reparaţii în condiţii controlate.
5.2.3. Notifică inginerului şef situaţiile care impun clasificarea echipamentelor, proceselor şi
personalului.
5.2.4. Monitorizează şi controlează caracteristicile adecvate ale proceselor de montaj.
5.2.5. Utilizează personalul din subordine în funcţie de capabilitatea şi abilitatea profesională
impusă de documentaţia de execuţie şi asigură instruirea tehnologică a acestuia.
5.2.6. Programează zilnic utilajele necesare lucrărilor de montaj.
5.3. Şef Compartiment Contracte
5.3.1. Emite ordinul de începere a lucrărilor şi-l supune spre aprobare Inginerului şef.
5.3.2. Transmite şefilor de şantier ordinul de începere a lucrărilor, împreună cu proiectul şi, după
caz, cu devizele aferente.
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6. PROCEDURA
6.1. Toate procesele de montaj executate de societatea sunt programate după cum urmează:
6.1.1. Şefii de şantiere întocmesc până la data de 25 a fiecărei luni programul lunar al lunii
următoare.
6.1.2. Pentru fiecare lucrare în parte, după primirea ordinului de începere a lucrărilor, şeful de
şantier întocmeşte planul care conţine ca minim următoarele:
• etapele de execuţie, termenele;
• documentaţia de execuţie şi controlul aplicabil;
• resurse materiale şi umane necesare.
După întocmirea planului de desfăşurare a lucrării, aceasta se supune spre aprobare
inginerului şef.
6.1.3. Pentru lucrările de volum şi complexitate deosebite în locul planului se întocmeşte de şeful
de şantier graficul de desfăşurare a lucrărilor care se supune spre aprobare inginerului şef.
6.1.4. graficul de desfăşurare a lucrărilor conţine cel puţin următoarele informaţii:
• faze de execuţie, termene;
• faze de execuţie, termene;
• documentaţia de execuţie şi controlul aplicabil (fişe tehnologice, proiecte de execuţie,
instrucţiuni, proceduri, etc.);
• standardul de calitate aplicabil;
• resurse materiale şi umane necesare.
6.1.5. Şefii de şantiere asigură respectarea planificărilor şi/sau actualizarea acestora, după caz.
6.2. Procesele de montaj şi reparaţii definite la punctul 2.1. din prezenta procedură se execută pe bază
de documente care include: proiecte de execuţie, specificaţii tehnice, fişe tehnologice specifice,
instrucţiuni şi proceduri de lucru, etc.
6.2.1. Fişele de execuţie specifice definesc modalităţile de montaj, echipamentele şi dispozitivele
necesare, mediul de lucru adecvat, conformitatea cu standardele aplicabile, criteriile de
abilitate profesională impuse.
6.2.2. Şefii de şantier asigură personalul din personalul din subordine, documentele necesare
executării, conforme cu cerinţele impuse a proceselor de montaj şi reparaţii.
6.2.3. Şefii de şantier controlează permanent caracteristicile proceselor de montaj şi ordonă
sistarea lucrărilor ori de câte ori condiţiile de execuţie impuse prin documente nu pot fi
respectate.
6.2.4. Şefii de şantier dispun oprirea lucrărilor şi iniţierea de acţiuni corective, permiţând reluarea
lucrărilor după ce au fost soluţionate cauzele sistării.
6.2.5. La identificarea unor procese de montaj care nu pot fi executate pe baze documentate, şefii
de formaţii notifică aceasta şefilor de şantier pentru iniţierea acţiunilor corective.
6.2.6. Atunci când este cazul, personalul tehnic iniţiază elaborarea de proceduri (instrucţiuni de
lucru documentate) care definesc:
• modalităţi de execuţie în montaj şi reparaţii;
• echipamente şi dispozitive specifice de montaj şi reparaţii;
• mediul de lucru adecvat;
• standardele şi codurile aplicabile;
• monitorizarea şi controlul caracteristicilor procesului de montaj şi reparaţii;
• aprobarea proceselor şi echipamentelor;
• condiţii de calificare şi abilitate profesională.
6.2.7. Fiecare şef de şantier înregistrează rezultatele controlului caracteristicilor proceselor de
montaj efectuat în fişa de control a proceselor de montaj, care constituie înregistrare şi se
păstrează de către şeful de lucrare.
7. RAPOARTE ŞI ÎNREGISTRĂRI
7.1. Fişa de control a procesului de montaj cod ……
7.2. Înregistrări privind aprobarea echipamentelor şi proceselor.
7.3. Înregistrări privind calificarea şi abilitatea personalului.
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Descrierea unei proceduri de execuţie pe categorii de lucrări a elementului sistemului
calităţii - controlul producţiei, se poate realiza astfel:
Terasamente
Terasamentele cuprind o serie de operaţii pentru a
asigura terenul de fundare care are drept scop
preluarea în condiţii calculate a sarcinilor statice şi
dinamice ale viitoarei construcţii.
a. Cunoaşterea calităţii şi defectelor terenului de
fundare

Studii geotehnice
Răspunde: Institut specializat
Laborator
(Faza proiect)

a.1. Săpături
a.1.1. Săpături manuale:
– Fără sprijiniri (cu sau fără taluzuri) în
gropi izolate de mare sau mică suprafaţă
şi la subzidiri;
– Cu sprijiniri (cu sau fără epuismente);
a.1.2. Săpături mecanizate:
– În uscat: în stâncă şi în teren obişnuit;
– Sub apă;
a.2. Umpluturi
a.2.1. Umpluturi manuale
– Cu compactare manuală;
– Cu compactare cu utilaje mici şi medii;
a.2.2. Umpluturi mecanizate:
– Generale (platforme);
– În diguri (de apărare, maritime, din loess);
– În perne (din materiale granulare).
Procedura de execuţie

Procedura de control

b. Începerea execuţiei lucrărilor trebuie să se facă pe
baza unei fişe tehnologice care să precizeze în
funcţie de studiile geo şi de teren a mai multor
variante, soluţia optimă stabilind tehnologia şi
mijloacele necesare pentru fiecare fază de lucru.

Proiect tehnologic
Fişe tehnologice

c. La etapa a.1. Săpături se va face verificarea cotei
terenului de fundare, conform cotei din proiect şi
ţinând seama de prescripţiile Normativului C 56-85
pct.1.1., precum şi verificarea naturii terenului de
fundare. Dacă terenul nu corespunde, continuarea
lucrărilor se stabileşte pe bază de dispoziţie scrisă a
proiectantului.

Proces verbal de verificare a cotei
de fundare (cod 9-14-101/a)

d. La etapa a.2. Umpluturi se va verifica realizarea
umpluturii la cota prevăzută în proiect şi trebuie să
corespundă prevederilor Normativului C 56-85
pct.1.4. – 1.7.

Proces verbal de verificare a cotei
umpluturii (grad de compactare)

Răspunde: Şef serviciu tehnic
Şef serviciu mecanizare

Răspunde: Şef lucrare
Proces verbal de verificare a naturii
terenului de fundare (cod 9-14-100)
Răspunde: Şef lucrare

Răspunde: Şef lucrare

Observaţie: La executarea lucrărilor de terasamente se va ţine cont de specificaţiile din Normativului
C 169-88: Executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundaţiilor construcţiilor civile şi
industriale, şi P 7-77: Proiectarea şi executarea construcţiilor fundate pe terenuri slabe.
Executarea lucrărilor de terasamente pe timp friguros se va face conform Normativului C 16-84
pct.6.1. – 6.12.
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Organizarea controlului de calitate
Asigurarea calităţii lucrărilor în construcţii reprezintă un ansamblu de acţiuni planificate
şi sistematice, necesare pentru a da încrederea corespunzătoare că lucrările şi serviciile executate
vor satisface condiţiile de calitate specificate.
Asigurarea calităţii lucrărilor implică intervenţii operative în procesul de execuţie şi luarea
de măsuri tehnico-organizatorice în vederea realizării unor obiecte de construcţii care să posede
proprietăţile necesare satisfacerii într-un grad cât mai înalt a nevoii sociale. Execuţia lucrărilor de
construcţii-montaj la un nivel calitativ cere promovarea unor acţiuni unitare pentru asigurarea
calităţii la toate punctele de lucru şi în toate etapele şi fazele de execuţie (Blaga, 1999b).
Asigurarea calităţii lucrărilor în construcţii se poate realiza prin:
− ridicarea nivelului de calificare şi specializare al lucrătorilor;
− respectarea tehnologiei de execuţie şi a disciplinei tehnologice;
− respectarea condiţiilor tehnice de calitate în execuţia lucrărilor;
− îmbunătăţirea modului de urmărire a execuţiei lucrărilor de către personalul tehnic responsabil
cu conducerea lucrărilor;
− aplicarea unor forme operative de control tehnic de calitate în toate fazele de execuţie a
lucrărilor.
Un nivel de calitate ridicat al construcţiilor necesită organizarea şi efectuarea unui control
sistematic în toate etapele de realizare ale acestora, începând cu studiile de proiectare şi cercetare,
cu materialele, mijloacele tehnice de producţie şi tehnologiile ce urmează a fi folosite şi încheind
cu verificarea calitativă şi dimensională a diferitelor elemente ce alcătuiesc construcţia, până la
predarea acesteia în exploatare.
Controlul calităţii execuţiei pe şantier presupune verificări în următoarele etape ale unei
lucrări (C.O.C.C.-S.A., 1997):
− înainte de începerea executării: se examinează proiectele de execuţie în vederea elaborării
unor propuneri de îmbunătăţire a soluţiilor constructive, se verifică calitatea materialelor de
construcţii, a prefabricatelor etc. care au rol hotărâtor în realizarea unor lucrări bune;
− în timpul executării: în această fază controlul calităţii este orientat pe două direcţii:
• Prima direcţie se referă la lucrările ce condiţionează siguranţa în exploatare a obiectelor de
construcţii (fiabilitatea). În acest sens se acordă o importanţă deosebită verificării calităţii
lucrărilor ascunse sau acoperite (fundaţii, armătura elementelor de beton armat, izolări
hidrofuge, îmbinări ale elementelor prefabricate etc.), deoarece astfel de lucrări fac parte
din structura de rezistenţă, de care depinde calitatea construcţiei. Verificarea acestor lucrări
se efectuează înainte de executarea proceselor următoare, pentru că altfel calitatea lor nu
mai poate fi stabilită şi construcţia poate să rămână cu defecte ascunse, care pot avea
consecinţe ulterioare uneori destul de grave.
• Cea de-a doua direcţie se referă la realizarea lucrărilor de finisaj, care condiţionează
aspectul exterior, gradul de confort etc., al construcţiei.
− la terminarea lucrării: se verifică dacă lucrările realizate la obiectele de construcţii au fost
executate în conformitate cu proiectul de execuţie, cu normativele şi prescripţiile tehnice, cu
caietele de sarcini şi dispoziţiile de şantier şi, prin urmare, acestea pot fi recepţionate.
Toate cele trei faze ale controlului tehnic de calitate, în care se folosesc tehnici moderne şi
eficiente de investigare, conduc la preîntâmpinarea unor erori, dar şi la descoperirea şi înlăturarea
unor defecte care ar putea periclita rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor.
Verificarea execuţiei lucrării se face sub raportul încadrării în condiţiile dimensionale şi de
calitate prevăzute în proiectul de execuţie şi reglementările tehnice în vigoare.
Verificarea calităţii execuţiei se face prin:
− constatarea existenţei şi examinarea conţinutului documentelor de atestare a calităţii
materialelor utilizate şi a conformităţii lor cu prevederile proiectului şi prescripţiile tehnice,
precum şi a agrementării tehnice pentru produsele noi;
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examinarea vizuală şi prin măsurare a elementelor componente ale lucrării din punct de vedere
al poziţiei, formelor, dimensiunilor şi a celorlalte condiţii de calitate, inclusiv încadrarea în
limitele abaterilor admisibile;
− verificarea rezultatelor încercării probelor de control prevăzute în fişa de control de calitate şi
în prescripţiile tehnice.
Modul de efectuare a controlului şi fazele de control a execuţiei sunt stabilite şi
exemplificate în procedurile tehnice de execuţie pe lucrare (fişa de control de calitate, fişa de
însoţire) sau procedurile de control pe categorii de lucrări, în funcţie de cadrul documentat creat
prin sistemul de conducere şi asigurare a calităţii proprii fiecărui executant (Blaga, 1999b).
Un rol important în organizarea controlului de calitate o au documentele şi înregistrările
privind calitatea lucrărilor de construcţii-montaj: certificate de calitate, buletine de încercări,
procese verbale de recepţie, agremente tehnice, fişe de măsurători, expertize tehnice, rapoarte,
atestări, autorizaţii etc., care trebuie să ateste calitatea lucrărilor şi serviciilor executate (Moldovan
& Blaga, 1997).
Documentele care atestă calitatea lucrărilor executate se vor arhiva astfel încât să se asigure
regăsirea rapidă şi conservarea lor, în scopul evitării pierderii şi deteriorării. Pentru o utilizare
uşoară şi în bune condiţii a acestor documente se vor avea în vedere următoarele:
− codificarea documentelor pe tipuri de acţiuni;
− ordonarea documentelor pe obiecte, tronsoane, nivele;
− realizarea de borderouri şi numerotarea documentelor;
− instituirea unui sistem de identificare a documentelor care conduc la închiderea unor bucle
privind tratarea neconformităţilor, modificărilor.
După terminarea lucrărilor de construcţii antreprenorul va preda documentele care atestă
calitatea lucrărilor executate beneficiarului prin proces-verbal de primire-predare, în vederea
întocmirii Cărţii tehnice a construcţiei.
De asemenea, controlul calităţii într-o firmă de construcţii, efectuat în cadrul acţiunii de
asigurare a calităţii, în scopul verificării conformităţii unei lucrări sau serviciu cu condiţiile de
calitate specificate, cuprinde următoarele forme:
− controlul interior, efectuat de fiecare factor din cadrul organizaţiei în scopul verificării calităţii
activităţii, constând din examinarea modului de respectare a condiţiilor de calitate și care
cuprinde:
• controlul intern, desfăşurat de-a lungul tuturor stadiilor procesului, după reguli definite,
compus din autocontrolul efectuat de persoanele executante asupra propriilor operaţiuni şi
controlul ierarhic efectuat de şefii ierarhici;
• controlul extern, efectuat prin sondaj, asupra activităţii în toate stadiile sale, de către
personalul compartimentului de control tehnic de calitate din unitate.
− controlul exterior, efectuat de beneficiar sau de un organism independent care acţionează în
numele beneficiarului, cu misiunea de:
• a preveni riscurile greşelilor în asigurarea şi controlul calităţii;
• a asista pe beneficiar în obţinerea eficientă a calităţii;
• a valida controlul interior al executantului.
−

Recepţia lucrărilor în construcţii
Orice lucrare de construcţii-montaj executată se predă de către antreprenor beneficiarului
numai după efectuarea recepţiei. Aprecierile calitative obţinute la recepţia lucrărilor evidenţiază
efectele unei bune organizări a execuţiei acestora. Cu cât constructorul a respectat prevederile
documentaţiei tehnice, normele şi prescripţiile tehnice, cu atât reuşeşte să predea în condiţii
calitative mai bune lucrările şi să evite apariţia remedierilor.
Recepţia lucrărilor de construcţii, reglementată prin "Regulamentul de recepţie a lucrărilor
de construcţii şi instalaţii aferente acestora" aprobat în H.G.R. nr. 273/1994 (M.O. nr.193, 1994),
constituie o componentă a sistemului calităţii în construcţii şi reprezintă procesul de atestare de
- 88 -

REALIZĂRI ȘTIINȚIFICE

Prof.dr.ing. Petruța BLAGA

către comisia de recepţie a îndeplinirii condiţiilor de calitate prevăzute în prescripţiile tehnice, în
proiectele de execuţie, în caietele de sarcini şi în dispoziţiile de şantier care au stat la baza
executării construcţiei.
Recepţia lucrărilor de construcţii de orice categorie şi instalaţii aferente acestora se
efectuează de către o comisie de recepţie atât la lucrări noi, cât şi la intervenţiile în timp asupra
construcţiilor existente (reparaţii capitale, consolidări, modificări, modernizări, extinderi etc.) şi
se realizează în două etape:
− recepţia la terminarea lucrărilor;
− recepţia finală la expirarea perioadei de garanţie.
Pentru lucrările de construcţii şi instalaţii aferente acestora, recepţiile se vor organiza de
către ordonatorii de credite sau proprietari, care au calitatea de investitori (persoane fizice sau
juridice care încheie contractul de executare de lucrări de construcţii, urmăresc îndeplinirea lui şi
preiau lucrarea).
Recepţia la terminarea lucrărilor are loc pe tot parcursul realizării obiectivului, pe măsura
terminării obiectelor componente sau a unor părţi din obiecte ce pot funcţiona independent şi după
efectuarea, când este cazul, a probelor mecanice şi rodajului mecanic al instalaţiilor şi utilajelor
tehnologice cuprinse în aceste obiecte.
Investitorul va organiza începerea recepţiei în maxim 15 zile calendaristice de la notificarea
terminării lucrărilor şi va comunica data stabilită membrilor comisiei de recepţie, executantului
(partea contractantă care realizează lucrarea sau reprezentantul legal al acestuia, dacă lucrarea este
realizată printr-o asociere) şi proiectantului. În vederea desfăşurării în bune condiţii a recepţiei,
investitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia comisiei de recepţie următoarele documente:
− documentaţia tehnico-economică de execuţie;
− contractul de antrepriză;
− actele adiţionale la contracte şi caietele de sarcini;
− procesele-verbale referitoare la predarea amplasamentului lucrărilor;
− procesele-verbale de calitate a lucrărilor ascunse;
− certificatele de verificare a instalaţiilor funcţionale;
− certificatele de calitate pentru materialele puse în operă;
− buletinele de încercări şi analiză;
− documentele verificărilor şi expertizelor la care a fost supus obiectul;
− procesele-verbale de predare-primire a lucrărilor;
− carnetele de dispoziţii şi comunicări de şantier ale inspecţiei şi controlului în construcţii;
− indicaţii scrise ale proiectantului pentru urmărirea comportării în timp a lucrărilor şi buna
exploatare a obiectului de construcţii.
Comisia de recepţie examinează:
− respectarea prevederilor din autorizaţia de construire, precum şi avizele şi condiţiile de
execuţie impuse de autorităţile competente. Examinarea se va face prin cercetarea vizuală a
construcţiei şi prin analiza documentelor conţinute în cartea tehnică a construcţiei;
− executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, ale documentaţiei de
execuţie şi ale reglementărilor specifice, cu respectarea exigenţelor esenţiale, conform legii;
− referatul de prezentare întocmit de proiectant cu privire la modul în care a fost executată
lucrarea, lucrare care trebuie cuprinsă în contractul de proiectare;
− terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contractul încheiat între investitor şi executant şi în
documentaţia anexă la contract.
La terminarea examinării, comisia de recepţie va consemna observaţiile şi concluziile în
procesul-verbal de recepţie pe care îl va înainta în termen de trei zile lucrătoare investitorului,
aceasta putând hotărî:
− admiterea recepţiei, în cazul în care nu există obiecţii sau cele ce s-au consemnat nu sunt de
natură să afecteze utilizarea lucrării conform destinaţiei sale, deci lucrarea corespunde din
toate punctele de vedere;
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amânarea recepţiei, când:
• se constată lipsa sau neterminarea unor lucrări ce afectează siguranţa în exploatare a
construcţiei din punct de vedere al exigenţelor esenţiale;
• construcţia prezintă vicii a căror remediere este de durată şi care, dacă nu ar fi făcute, ar
diminua considerabil utilitatea lucrării;
• există în mod justificat dubii cu privire la calitatea lucrărilor şi este nevoie de încercări de
orice fel pentru a le clarifica;
− respingerea recepţiei, când se constată deficienţe grave care nu pot fi înlăturate şi care prin
natura lor împiedică realizarea uneia sau mai multor exigenţe esenţiale; în acest caz, comisia
de recepţie dispune efectuarea unor expertize, reproiectări, refaceri de lucrări etc., care să
stabilească răspunderile pentru situaţia creată şi pagubele produse, precum şi posibilităţile ce
există de a se aduce obiectul la starea de a putea fi utilizat.
Recepţia finală are loc la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor de construcţii-montaj
prevăzute în contract şi este convocată de investitor în cel mult 15 zile după expirarea perioadei
de garanţie. La recepţia finală participă investitorul, comisia de recepţie numită de investitor,
proiectantul şi executantul.
În acest caz, comisia de recepţie examinează:
− procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor;
− finalizarea lucrărilor cerute de “recepţia de la terminarea lucrărilor“;
− referatul investitorului privind comportarea construcţiilor şi instalaţilor aferente în exploatare
pe perioada de garanţie, inclusiv viciile aferente şi remedierea lor.
La terminarea recepţiei comisia de recepţie finală îşi va consemna observaţiile şi
concluziile în procesul-verbal de recepţie finală în termen de trei zile lucrătoare împreună cu
recomandarea de admitere, cu sau fără obiecţii, a recepţiei, de amânare sau de respingere a ei. În
cazul în care comisia de recepţie finală recomandă admiterea cu obiecţii, amânarea sau respingerea
recepţiei, ea va trebui să propună măsuri pentru înlăturarea neregulilor semnalate.
−

1.1.4.3. Firmele de construcții și calitatea
Studiul de caz nr. 1
a. Motivaţia şi coordonatele tehnice ale sondajului
Scopul sondajului
Sondajul efectuat în anul 2001 asupra activităţii firmelor de construcţii în domeniul calităţii
evidenţiază efectele benefice ale unui Sistem de Asigurare a Calităţii bine elaborat şi implementat.
Domeniul ales a fost cel al construcţiilor deoarece în cadrul acestuia calitatea este deosebit de
importantă, nerespectarea normelor impuse putând avea urmări grave asupra populaţiei şi a
mediului înconjurător. Pentru obţinerea unor informaţii despre firmele de construcţii din Tg.Mureş
din punct de vedere calitativ subiecţii din eşantion au fost întrebaţi despre: existenţa unui Sistem
de Asigurare a Calităţii la firmă; standardele internaţionale pe baza cărora au fost elaborate
Sistemele de Asigurare a Calităţii; existenţa unui Manual de Asigurare a Calităţii; existenţa unui
departament de asigurare a calităţii şi numărul persoanelor care lucrează în cadrul acestui
departament; disponibilitatea procedurilor de lucru; instruirea periodică a personalului; efectul
introducerii Sistemului de Asigurare a Calităţii asupra numărului lucrărilor executate de firmă;
existenţa şi lungimea termenului de garanţie acordat; frecvenţa beneficiarilor care cer existenţa
unui Sistem de Asigurare a Calităţii.
Metoda de eşantionare folosită
Subiecţii au fost aleşi în mod aleator dintre firmele de construcţii cu sediul în Tg.Mureş.
Eşantionul obţinut a fost destul de semnificativ pentru piaţa construcţiilor din Tg.Mureş, respectiv
17 unităţi, ceea ce reprezintă circa 30% din totalul firmelor de construcţii din Tg.Mureş. Eşantionul
are următoarea structură:
− după domeniul de activitate (Tabel 1.15.):
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Tabel 1.15. Domeniul de activitate al firmelor de construcţii din Tg.Mureş
Număr de răspunsuri
9
13
1
2
2
2
29

Domeniu de activitate
Construcţii civile
Construcţii industriale
Construcţii agricole
Construcţii de căi ferate, drumuri şi poduri
Construcţii hidrotehnice
Alte domenii
Total

− după numărul de angajaţi (Tabel 1.16.):
Tabel 1.16. Numărul de angajați al firmelor de construcţii din Tg.Mureş

Număr de angajaţi
- mai puţin de 50 de angajaţi
- între 50 şi 100 de angajaţi
- peste 100 de angajaţi
Total

Număr de firme
7
6
4
17

Ipoteze de lucru
Investigaţia sociologică a pornit de la ipoteza că există o legătură între existenţa şi gradul
de implementare al Sistemului de Asigurare a Calităţii, lungimea perioadei de garanţie, pretenţiile
beneficiarilor şi domeniul de activitate al firmelor, numărul şi structura personalului acestora.
b. Rezultatele sondajului – prezentare şi interpretare
Analiza generală a datelor. Analizând datele culese s-au obţinut următoarele rezultate:

 Ponderea firmelor care au şi care nu au Sistem de Asigurare a Calităţii
88,23 %
15
10

11,77 %
5
0

Au Sistem de Asigurare a Calităţii

Dintre cele 17 firme de construcţii
care au participat la sondaj, 15 firme,
respectiv 88,23% au deja un Sistem de
Asigurare a Calităţii. Numai două
firme din cele analizate, respectiv
11,77% au răspuns că nu au un astfel
de sistem.

Nu au Sistem de Asigurare a Calităţii

 Intenţiile firmelor care nu au încă un Sistem de Asigurare a Calităţii în legătură cu
introducerea acestuia
Conducerea celor două firme care nu au încă un Sistem de Asigurare a Calităţii planifică
introducerea unui astfel de sistem, dar, potrivit răspunsurilor date, nu în viitorul apropiat.
Următoarele întrebări au fost adresate numai firmelor care au un Sistem de Asigurarea
Calităţii, deci din cele 17 chestionate, numai celor 15 firme de construcții careau declarat că au un
Sistem de Asigurare a Calităţii, ponderile calculându-se în funcţie de acest număr.
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 Standardele internaţionale pe baza cărora au fost elaborate Sistemele de Asigurare a Calităţii
la diferite firme
Majoritatea firmelor, respectiv 12
(80%), şi-au elaborat Sistemul de
Asigurare a Calităţii pe baza ISO 9002
- varianta mai simplă din familia de
standarde ISO 9000. Doar 3 firme
(20%) au preferat varianta complexă ISO 9001, care acoperă mai multe
activităţi. Nici o firmă nu a ales ISO
9003. Situaţia nu este surprinzătoare
ştiind că ISO 9001 este standardul
pentru sistemele calităţii referitoare la
proiectare, dezvoltare, fabricaţie,
inspecţie, testări, montaj şi service.

80 %
12
10
8

20 %

6
4

0%

2
0

ISO 9001

ISO 9002

ISO 9003

 Ponderea firmelor care au şi care nu au un Manual al Calităţii
Dintre cele 15 firme care au Sistem de Asigurare a Calităţii, numai una (6,67%) nu şi-a elaborat
încă un Manual al Calităţii.
93,33 %
15

Celelalte 14 firme de construcții
reprezentând 93,33% din eșantionul
chestionat au deja un Manual al
Calităţii, principalul document al
programului de asigurare a calităţii.

10

6,67 %

5

0

Au M anual al Calităţii
Nu au M anual al Calităţii, dar este în curs de
elaborare

 Ponderea firmelor în cadrul cărora există sau nu un Departament de Asigurare a Calităţii
Toate cele 15 firme de construcții care au un Sistem de Asigurare a Calităţii, au acordat
importanţa cuvenită acestui domeniu, înfiinţând un Departament de Asigurare a Calităţii,
esenţial pentru implementarea corectă a sistemului elaborat.

 Numărul persoanelor care lucrează în cadrul Departamentului de Asigurare a Calităţii
6,67 %

6,67 %
40 %

46,66 %
O persoană
Două persoane
Trei persoane
M ai mult de trei persoane
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Majoritatea firmelor de construcții
chestionate, 13 firme (86,66%), adică
6 firme (40%)și respectiv 7 firme
(46,66%), consideră suficiente una,
respectiv două persoane în cadrul
Departamentului de Asigurare a
Calităţii. Doar foarte puţine, două
firme, fiind destul de mari, au afirmat
că pot angaja trei sau mai multe
persoane pentru asigurarea calităţii.
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 Disponibilitatea procedurilor de lucru
93,33 %
15
10

6,67 %

5
0

Procedurile de lucru se găsesc la dispoziţia
personalului executant
Procedurile de lucru nu se găsesc la dispoziţia
personalului executant

Procedurile standard pentru fiecare
activitate trebuie să apară în
regulamentul
procedural
al
compartimentului implicat, deci,
trebuie să se găsească la dispoziţia
personalului executant.
Din chestionar reiese că majoritatea
firmelor și anume 14,reprezentând
93,33%
din
totalul
firmelor
chestionate, respectă această regulă.
Doar la o singură firmă procedurile de
lucru nu segăsesc la dispoziţia
personalului executant.

 Instruirea periodică a personalului implicat în execuţia şi controlul proceselor
Personalul este cel mai important element în implementarea cu succes a sistemelor calităţii.
Din chestionar reiese că firmele care au un Sistem de Asigurare a Calităţii au realizat importanţa
acestui aspect, instruind periodic personalul implicat în execuţia şi controlul proceselor.

 Efectul introducerii Sistemului Calităţii asupra numărului lucrărilor executate
60 %
10

40 %
5

0%
0

Numărul lucrărilor executate de firmă a crescut
Numărul lucrărilor executate de firmă nu s-a
modificat semnificativ
Numărul lucrărilor executate de firmă a scăzut

Un rezultat foarte important şi
interesant al sondajului a fost faptul că
mai mult de jumătate dintre firmele
care au implementat Sistemul de
Asigurare a Calităţii, adică 9 firme,
reprezentând 60% din eșantion, sunt
de părere că acest fapt a avut un efect
pozitiv asupra numărului lucrărilor
executate de firmă, care a crescut.

Următoarele întrebări s-au adresat tuturor firmelor participante la sondaj (17), indiferent dacă au
sau nu un Sistem de Asigurare a Calităţii, procentele fiind calculate în funcţie de numărul lor inițial.

 Garanţia la care sunt supuse lucrările executate – dacă există şi perioada
Toate firmele chestionate asigură o perioadă de garanţie aferentă lucrărilor executate, ceea ce
este un lucru obişnuit în domeniul construcţiilor, însă aspectul mai interesant este cel al
întinderii perioadei de garanţie. Pe baza răspunsurilor s-au conturat anumite situații:
23,54 %
11,76 %

11,76 %

11,76 %
11,76 %

29,42 %

Până la 1 an
1 an
Între 1-2 ani
2 ani
Peste 2 ani
Nu au specificat perioada
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Din chestionar reiese că cinci firme
(29,42%) din
totalul
firmelor
chestionate, acordă o perioadă de
garanţie de 1 an, două firme (11,76%)
nu depăşesc perioada de 2 ani și alte
două firme (11,76%) acordă o garanție
de 2 ani. Doar 2 firme (11,76%),
afirmă că asigură lucrărilor executate o
perioadă de garanţie de peste 2 ani.
23,54 % dintre firme n-au specificat
perioada de garanţie acordată.
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 Ponderea beneficiarilor care au cerut existenţa Sistemului de Asigurare a Calităţii
52,95 %
10

35,29 %

8
6

11,76 %

4
2
0

M ajoritatea beneficiarilor au cerut existenţa unui
Sistem de Asigurare a Calităţii
Câţiva beneficiari au cerut existenţa unui Sistem de
Asigurare a Calităţii
Nu a cerut nici un beneficiar existenţa unui Sistem
de Asigurare a Calităţii

52,95%, dintre firme au răspuns că
majoritatea beneficiarilor și a
potenţialilor beneficiari le-au cerut
existenţa unui Sistem de Asigurare a
Calităţii, iar 35,29% dintre subiecţi au
întâlnit deja câţiva beneficiari care leau cerut existenţa unui astfel de sistem.
Acest fapt arată că existenţa unui
Sistem de Asigurare a Calităţii în
firmele de construcţii a devenit o
necesitate, iar pentru beneficiari o
prioritate, putând constitui un avantaj
la licitaţii la obţinerea unor contracte.

 Forma de proprietate a firmelor care au participat la sondaj
Formele de proprietate întâlnite la
firmele de construcțiichestionate au
fost: S.R.L., aceasta deţinând
ponderea cea mai mare – 52,95% (9
firme) şi S.A. cu o pondere de 35,29%
(6 firme). Dintre subiecţi, numai două
firme (11,76%) nu şi-au declarat
forma de proprietate.

 Domeniile din care fac parte lucrările executate de către firme
6,90 %

6,90 %

3,45 %

6,90 %
31,03 %

44,82 %
Construcţii civile
Construcţii industriale
Construcţii agricole
Construcţii de căi ferate, drumuri şi poduri
Construcţii hidrotehnice
Alte domenii

Din analiza sondajului reiese faptul că
din totalul lucrărilor executate de cele
17 firme de construcții, ponderea cea
mai mare o dețin lucrările de
construcţiile industriale, 44,82%,
urmate de lucrările de construcţii
civile, 31,03%. Alte domenii de
activitate menţionate au fost:
construcțiile hidrotehnice, construcții
de căi ferate, drumuri, poduri,
construcții
agricole,
reparaţii,
instalaţii şi automatizări.

 Personalul firmelor – număr şi structură
Dintre
firmele
de
construcții
participante la sondaj 7 firme
(41,18%) au sub 50 de angajaţi, 6
firme (35,29%) au între 50 şi 100 de
angajaţi, iar 4 firme (23,53%) au peste
100 de angajaţi.
Personalul firmelor a fost împărţit în 5
categorii: personal de conducere
7,95%, personal de execuţie 84,42%,
CTC - conformitate 3,85%, asigurarea
calității 3,31%, laborator 0,47%.
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Analiza legăturilor dintre întrebările chestionarului
Corelând răspunsurile date au fost surprinse unele legături şi observaţii interesante:

 Domeniul de activitate şi standardul ales
Construcţii de
căi ferate,
Construcţii Construcţii Construcţii drumuri Construcţii
civile industriale agricole şi poduri hidroehnice

Alte
domenii

100%
80%
60%

85,71%

83,33%

14,29%

16,67%

100%

100%

100%

100%

40%
20%
0%

ISO 9001

În majoritatea domeniilor este preferat
standardul ISO 9002, doar în
construcţii civile şi industriale un
procent destul de mic dintre firme aleg
ISO 9001. Excepţie constituie firmele
care îşi desfăşoară activitatea şi în alte
domenii.

ISO 9002

 Domeniul de activitate şi modificarea numărului de lucrări executate după introducerea
Sistemului de Asigurare a Calităţii

Construcţii de
căi ferate,
Construcţii
Alte
Construcţii Costrucţii Construcţii drumuri
industriale agricole şi poduri hidrotehnice domenii
civile
100%

14,29%
33,33%

80%

50%

60%
40%

100%

100%

85,71%
66,67%

20%

100%

50%

0%

A crescut

Nu s-a modificat în mod semnificativ

Pe baza analizei se observă că în
majoritatea domeniilor de activitate
numărul lucrărilor executate a crescut
după introducerea Sistemului de
Asigurare
a
Calităţii,
paritate
înregistrându-se numai în cazul
construcţiilor de căi ferate, drumuri şi
poduri, unde în jumătate din cazuri
numărul lucrărilor executate nu s-a
modificat semnificativ.

Singurul domeniu unde nu s-a înregistrat nici o creştere este cel al construcţiilor hidrotehnice,
unde 100% dintre firmele chestionate au fost de părere că numărul lucrărilor executate nu s-a
modificat semnificativ după introducerea Sistemului de Asigurare a Calităţii.
Cauzele ar putea fi evidenţiate în mod relevant pe baza unui eşantion mai mare constituit doar
din firme cu activitate în domeniul construcţiilor hidrotehnice.

 Domeniul de activitate şi perioada de garanţie oferită
Construcţii de
căi ferate,
Construcţii Construcţii Construcţii drumuri Construcţii
Alte
industriale agricole şi poduri hidrotehnice domenii
civile

Pe baza analizei s-au conturat trei
grupe distincte în funcţie de lungimea
perioadei de garanţie. Se observă că în
100%
11,11%
90%
domeniul construcţiilor civile şi a celor
30,77%
80%
22,22%
50%
50%
50%
industriale se practică o gamă foarte
70%
7,69%
11,11%
60%
15,38%
variată de termene de garanţie, deşi
50%
100%
40%
33,34%
majoritatea oferă o perioadă de 1 an. A
30%
30,77%
50%
50%
50%
20%
doua categorie este cea a construcţiilor
10%
22,22%
15,38%
agricole şi a celor de căi ferate,
0%
drumuri şi poduri. În aceeste domenii
<1an
1 an
Între 1-2 ani
2 ani
>2 ani
Nu au specificat perioada
se acordă termene de garanţie de 2 ani
şi de peste 2 ani, aceste construcţii trebuind să reziste în condiţii bune o perioadă mai lungă de
timp. Cea mai restrictivă categorie pare a fi cea a construcţiilor hidrotehnice şi a altor domenii
menţionate în chestionare (reparaţii în construcţii, instalaţii şi automatizări) unde se practică
termene de garanţie între 1 şi 2 ani.
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 Numărul de angajaţi şi numărul beneficiarilor care au cerut obligatoriu existenţa unui Sistem
de Asigurare a Calităţii
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

16,67%

14,29%

16,67%
100%

71,42%
66,66%
14,29%
<50

Între 50-100

>100

Rezultatul acestei analize: numărul
beneficiarilor care au cerut
existenţa unui Sistem de Asigurare
a Calităţii creşte proporţional cu
numărul de angajaţi ai firmei.

Număr de angajaţi
Câţiva beneficiari

Majoritatea beneficiarilor

Nici un beneficiar

 Numărul de angajaţi şi domeniul de activitate
100%

8,33%
8,33%
8,33%

80%

54,55%

16,67%
33,32%

60%

50%
16,67%

40%
20%

16,67%

45,45%
25%

16,67%

Între 50-100

>100

0%

<50

Număr de angajaţi
Alte domenii
Construcţii hidrotehnice
Construcţii de căi ferate, drumuri şi poduri

Din analiza legăturii dintre
numărul de angajaţi şi domeniul de
activitate derivă faptul că numărul
de domenii acoperite de firma de
construcții creşte odată cu mărimea
firmei.

Construcţii agricole
Construcţii industriale
Construcţii civile

Concluziile cercetării
Pe baza sondajului efectuat în cadrul firmelor de construcţii din Tg.Mureş şi analizând
răspunsurile date de acestea la chestionare se pot trage câteva concluzii:
− majoritatea firmelor au înţeles importanţa unui Sistem de Asigurare a Calităţii, deoarece
88,24% dintre subiecţi au deja un astfel de sistem. Multe firme au preferat ca standard de
referinţă pentru Sistemul lor de Asigurare a Calităţii ISO 9002, o variantă mai simplă din
familia ISO 9000, acesta fiind de ajuns pentru acoperirea domeniilor de activitate. Firmele îşi
iau în serios şi îndatoririle legate de implementarea Sistemului de Asigurare a Calităţii: fiecare
are un Manual al Calităţii şi un compartiment AQ, iar la aproape toate, procedurile de lucru
se găsesc la dispoziţia personalului şi se efectuează instruiri periodice ale personalului
implicat în execuţia şi controlul proceselor.
− în ceea ce priveşte efectele Sistemului de Asigurare a Calităţii asupra numărului lucrărilor
executate, părerile sunt împărţite, dar totuşi majoritatea – 60% dintre firme – consideră că
numărul acestora a crescut de la introducerea sistemului.
− toate firmele îşi asumă răspunderea pentru calitatea lucrărilor executate, acordând o perioadă
de garanţie; termenul de garanţie cel mai frecvent acordat: între 1 şi 2 ani.
− din sondaj reiese că exigenţele beneficiarilor sunt destul de mari, majoritatea firmelor 52,95%,
răspunzând că mulţi beneficiari cer existenţa obligatorie a unui Sistem de Asigurare a Calităţii.
− domeniile cu cea mai mare concurenţă - construcţii civile şi industriale - sunt cele care au
cererea cea mai mare şi variată.
− un rezultat interesant al sondajului este legat de mărimea medie a unei firme de construcţii din
Tg. Mureş. Aceasta are în jur de 70 de angajaţi, din care majoritatea, 85%, sunt personal de
execuţie, conducerea este asigurată de circa 8% din personal, mai mult de 7% se ocupă de
CTC şi AQ, cel mai neglijat domeniu fiind cel al laboratorului cu nici 0,5% din personal.
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În construcţii, domeniu în care nerespectarea normelor calitative poate avea urmări grave,
s-a realizat importanţa şi efectul benefic al unui Sistem de Asigurare a Calităţii bine elaborat şi
implementat. Acest fapt este conştientizat şi de beneficiari care au exigenţe crescute în legătură cu
calitatea lucrărilor şi ar trebui conştientizat de toată societatea, construcţiile fiind un domeniu de
interes public, fiecare dintre noi putând fi la un moment dat client al unei firme de construcţii.
Studiul de caz nr. 2. Managementul calității la S.C. ASTOR COM S.R.L.
Datorită importanţei din ce în ce mai ridicate a calităţii în domeniul construcţiilor,
societatea a implementat în urmă cu mai mulţi ani un sistem integrat de management al calităţii,
care a avut un impact pozitiv asupra calităţii lucrărilor efectuate. Cu toate acestea, la nivelul
conducerii s-a resimţit nevoia de îmbunătăţire în continuare a calităţii întrucât, într-un mediu
concurenţial avansat şi mai ales în acest domeniu, strategia calităţii sporite poate să fie la fel de
importantă, uneori chiar mai importantă decât aceea a preţului scăzut.
Deoarece „nicio acţiune de îmbunătăţire nu trebui să fie angajată fără să se bazeze pe date”
(Mitonneau, 1998) în vederea îmbunătăţirii proceselor cu impact direct asupra calităţii, în
prezentul studiul de caz s-a propus utilizarea celor şapte metode clasice, respectiv a celor șapte
instrumente statistice de bază ale managementului calității.
Îmbunătăţiri aduse de implementarea sistemului de management al calităţii
După certificarea şi implementarea sistemului de management integrat calitate-mediuSSM de către SC. ASTOR COM SRL s-a observat o îmbunătăţire semnificativă a activităţilor
desfăşurate de firmă. Toate activităţile desfăşurate de ASTOR COM SRL fac referire la standardele
ISO 9001: 2001; ISO 14001: 2004; OHSAS 18001: 1999.
Documentele sunt identificate prin indicarea stadiului reviziei curente. Se ţine o evidenţă
a aprobărilor necesare pentru documente şi date, analize, actualizări şi reaprobări ale
documentelor, identificarea reviziei curente, retrageri şi/ sau anulări şi identificarea adecvată a
documentelor şi datelor perimate.
În scopul identificării aspectelor de mediu semnificative, asociate activităţii productive a
ASTOR COM, s-au luat în considerare următorii factori: gestionarea deşeurilor și contaminarea
solului. Se efectuează, de asemenea, o monitorizare riguroasă a factorilor prevăzuţi în autorizaţiile
de mediu. Actele normative (legi, hotărâri, standard, normative) de protecţia mediului, calitate
SSM, avizele, autorizaţiile necesare sunt ţinute sub control, iar prin programe de instruire
periodică se face cunoscută legislaţia necesară întregului personal al firmei. Şefii de
compartiment au responsabilitatea identificării nevoilor de instruire ale angajaţilor şi trebuie să
se asigure că cei care au o influenţă directă asupra calităţii, mediului, SSM au fost corect instruiţi.
Evaluarea eficacităţii instruirii se efectuează cu ocazia analizei performanţelor, analiza efectuată
de instructor. Se păstrează înregistrări ale instruirilor şi analize ale performanţei, educaţiei şi
calificării în dosarele personale ale angajaţilor.
Se efectuează o evaluare, selecţie şi reevaluare a furnizorilor cu privire la aptitudinea
acestora de a satisface condiţiile contractuale, inclusiv exigenţele de calitate.Metodele şi tipul de
control utilizate pentru verificarea produsului aprovizionat depind de efectul produsului
aprovizionat asupra produsele şi serviciilor oferite.
ASTOR COM identifică produsele la recepţie, pe fluxul de execuţie. Sistemul de
identificare se realizează prin: marcaje şi etichetare, date şi înregistrări de calitate ale furnizorilor
şi se continuă în cadrul operaţiunilor de recepţie - depozitare şi în toate etapele de realizare ale
lucrărilor. Sistemul de identificare şi trasabilitate asigură posibilitatea factorilor implicaţi în
utilizarea produselor/materialelor să deosebească pe cele verificate şi acceptate de cele neverificate.
Atât la lucrările executate, cât şi la produsele livrate pe piaţă, ASTOR COM tratează
neconformităţile într-o manieră corespunzătoare. În cazul depunerii unei reclamaţii de către
beneficiarul lucrării sau produsului, reclamaţia ajunge la RMI (Reprezentantul Managementului
Integrat) care o aduce la cunoştinţaadministratorului societăţii. Acţiunea corectivă care se ia este
nu numai una de înlocuire a produsului sau de refacere a lucrării, ci şi una de aflare a cauzei care a
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dus la apariţianeconformităţii. După ce a fost aflată cauza, se trece la acţiunea corectivă, urmată de
o acţiune preventivă care urmăreşte prevenirea apariţiei unei situaţii asemănătoare.
Necesitatea îmbunătăţirii continue a calităţii lucrărilor
Procesele legate de calitate nu se opresc odată cu implementarea sistemului de management
al calităţii. Se poate afirma că acest moment este doar începutul unei preocupări continue în care
unul din obiectivele importante este îmbunătăţirea continuă.
Pe de altă parte, produsul reprezintă scopul şi rezultatul final al activităţii organizaţiei, fiind
obţinut după derularea tuturor fazelor şi etapelor unui proces. De aceea, un aspect fundamental
legat de produs îl constituie aspectul dezvoltării, îmbunătăţirii şi modernizării acestuia, deoarece
acestea reprezintă activităţi continue în care proiectanţii, tehnologii, specialiştii în marketing
trebuie să analizeze evoluţia pieţei, a cerinţelor clienţilor, a facilităţilor de moment etc.
Din aceste considerente, acest studiu de caz va analiza şi explora posibilităţilor de
dezvoltare a sistemului de management al calităţii în producţia de construcţii-montaj la S.C.
ASTOR COM S.R.L. din Târgu-Mureş prin analiza şi eventuala ameliorare a calităţii lucrărilor.
În construirea studiului de caz s-a dezvoltat o metodologie în care s-a ţinut cont de faptul
că îmbunătăţirea proceselor trebuie să implice, printre altele, următoarele:
 Ar trebui identificată o problemă a procesului şi selectată o zonă de îmbunătăţire.
 Eficacitatea şi eficienţa proceselor existente ar trebui evaluată. Ar trebui colectate şi analizate
datele prin care se descoperă ce tipuri de probleme apar cel mai frecvent. O problemă specifică
ar trebui selectată şi ar trebui stabilit un obiectiv pentru îmbunătăţire.
 Ar trebui identificată şi verificată cauza primară a problemei.
 Ar trebui căutate soluţii alternative. Ar trebui selectată cea mai bună soluţie:de exemplu, cea
care va elimina cauza primară a problemei şi va preveni reapariţia acesteia.
 Ar trebui să se confirme că problema şi cauzele primare au fost eliminate sau efectele acesteia
au scăzut, că soluţia funcţionează şi obiectul de îmbunătăţire a fost îndeplinit.
 Vechiul proces ar trebui înlocuit cu procesul îmbunătăţit, astfel încât să se prevină reapariţia
problemei şi a cauzei primare.
 Eficienţa şi eficacitatea proiectului de îmbunătăţire ar trebuie evaluate şi luată în considerare
pentru utilizarea soluţiilor acestuia în oricare altă zonă din organizaţie.
Acest proces de îmbunătăţire a calităţii produsului se subscrie principiului fundamental al
îmbunătăţirii continue a sistemului de management al calităţii, fiind specific abordării calităţii
orientată spre procese (Fig. 1.37.).

Fig. 1.37. Procesele îmbunătăţirii permanente a sistemului de management al calităţii
În analiza proceselor cu impact asupra calităţii s-au inclus în analiză procedurile specifice de
producţie ale firmei, care sunt:
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a. Proceduri pentru verificarea cimentului:
- procedura pentru determinarea timpului de priză;
- procedura pentru determinarea apei pentru pasta de consistenţă standard;
- procedura pentru determinarea stabilităţii;
- procedura pentru determinarea rezistenţei;
b. Proceduri pentru verificarea agregatelor:
- procedura pentru determinarea umidităţii;
- procedura pentru determinarea pârtiei levigabile;
- procedura pentru determinarea conţinutului de humus;
- procedura pentru determinarea granulozităţii sorturilor;
- procedura pentru determinarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ;
- procedura pentru determinarea conţinutului de mică;
- procedura pentru determinarea conţinutului de cărbune;
c. Proceduri pentru verificarea elementelor prefabricate:
- procedura pentru verificarea formei şi dimensiunilor;
- procedura pentru verificarea condiţiilor de aspect;
- procedura pentru verificarea gelivităţii (îngheţ-dezgheţ);
- procedura pentru verificarea la întindere prin încovoiere;
- procedura pentru verificarea la uzura;
d. Proceduri pentru verificarea betonului:
- Procedura pentru verificarea betonului întărit. Confecţionarea epruvetelor, conservarea lor.
- Procedura pentru determinarea începutului de priză al betonului;
- Procedura pentru determinarea conţinutului de agregate cu granule D max. < 3.15 mm;
- Procedura pentru determinarea densităţii aparente;
- Procedura pentru determinarea lucrabilităţii. Metoda tasării;
- Procedura pentru determinarea lucrabilităţii prin metoda determinării gradului de compactare
- Procedura pentru determinarea compoziţiei betonului;
- Procedura pentru determinarea rezistenţei mecanice la compresiune;
e. Proceduri pentru verificarea asfaltului:
• Proceduri pentru verificarea mixturilor asfaltice preparate la cald:
- procedura de determinare a granulozităţii;
- procedura de determinare a masei volumice maxime procedura de recuperare a bitumului;
- procedura de determinare a masei volumice aparente a epruvetelor bituminoase;
- procedura de determinare a caracteristicilor volumetrice ale epruvetelor bituminoase;
- procedura de determinare a masei volumice de referinţă;
- procedura de determinare a afinităţii dintre agregate şi bitum;
- procedura de prelevare a probelor;
• Procedura determinării vâscozităţii emulsiilor bituminoase cationice cu rupere rapidă:
- metoda cu vascozimetrul Engler;
- metoda cu vascozimetrul STV;
• Procedura de determinare a stabilităţii prin încălzire în film subţire a bitumului la 1630C.
• Procedura de determinare a adezivităţii bitumurilor pentru drumuri la agregatele naturale.
• Procedura de determinare a adezivităţii emulsiilor bituminoase faţă de agregatele naturale.
• Procedura de determinare a rezistenţei la întărire sub efectul căldurii şi aerului. Metoda RTFOT.
În această analiză s-au avut în vedere:
a) elementele de intrare externe organizaţiei cum ar fi:
- necesităţi şi aşteptări ale clientului sau ale pieţei;
- necesităţi şi aşteptări ale altor părţi interesate;
- contribuţii ale furnizorilor;
- elemente de intrare ale utilizatorului pentru a realiza o proiectare şi dezvoltare robustă;
- schimbări în cerinţele relevante legale şi reglementate;
- standarde internaţionale sau naţionale;
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- coduri de practică industrială.
b) elementele de intrare interne cum ar fi:
- politici şi obiective;
- necesităţi şi aşteptări ale personalului din organizaţie și ale celui care primeşte elemente de
ieşire ale procesului;
- dezvoltări tehnologice;
- cerinţele privind competenţa pentru personalul care execută proiectarea şi dezvoltarea;
- informaţii de feedback din experienţa precedentă;
- înregistrări şi date despre procesele şi produsele existente;
- elemente de ieşire de la alte procese.
c) elementele de intrare care identifică acele caracteristici ale proceselor sau ale produselor care
sunt esenţiale pentru funcţionarea şi mentenanţa sigure şi corecte, cum ar fi:
- funcţionarea, instalarea şi aplicarea;
- depozitarea, manipularea şi livrarea;
- parametrii fizici şi mediul;
- cerinţele pentru eliminarea produselor.
Elementul de ieşire ar trebui să conţină informaţii pentru a permite verificarea şi validarea
în raport cu cerinţele planificate. Exemple de elemente de ieşire ale proiectării şi dezvoltării care
au fost luate în analiză sunt:
− date care demonstrează compararea elementelor de intrare ale procesului cu elementele de
ieşire ale procesului;
− specificaţiile de produs, inclusiv criterii de acceptare;
− specificaţii de proces;
− specificaţii de material;
− specificaţii de încercare;
− cerinţe de instruire;
− informaţii pentru utilizator şi consumator;
− cerinţe de aprovizionare;
− rapoarte ale încercărilor de calificare.
Elementele de ieşire s-au analizat în raport cu elementele de intrare pentru a obţine dovezi
obiective că elementele de ieşire au satisfăcut în mod eficace şi eficient cerinţele pentru proces şi
produs.
Modalităţi concrete de îmbunătăţire a calităţii lucrărilor
Din urmărirea activităţii de producţie la S.C. ASTOR COM S.R.L., pe parcursul unei
săptămâni, s-au desprins următoarele date (Tabel 1.17.):
Tabel 1.17. Fişa de urmărire a activităţii de producţie
Aspect urmărit
1. Aparatură
2. Solvenţi irecuperabili
3. Personal în spaţii interzise
4. Termometre decalibrate
5. Personal indisponibil
6. Echipamente de protecţie improprii

TOTAL

Luni

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

Total

II

I
I
II

II
II
I

II
I
II

I

IIII
II
II
III
13

4

I

I

8
4
10
2
4

I
7

I
4

5
33

5

I

În cazul defectelor înregistrate prin procese controlate de către ASTOR COM SRL, au fost
folosite şase procese controlate pentru a determina numărul de defecte corespunzător fiecăruia,
după cum se arată în Tabelul 1.18.:
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Tabel 1.18. Numărul de defecte constatate în procese controlate
Nr.
crt.

Defect constatat

Număr
defecte

Număr
cumulat de
defecte

Frecvenţa
relativă la
total defecte

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Necompactarea corespunzătoare a patului de aşternere
Insuficienţa stratului de legătură
Temperatura de aşternere (minim 180º)
Nerespectarea grosimii stratului de bază (BAD 25)
Nerealizarea pantelor de scurgere a apei
Nerespectarea dozării bitumului din reţetă

20
18
15
12
10
10

20
38
53
65
75
85

23.53%
21.18%
17.65%
14.12%
11.76%
11.76%

S-au ordonat aceste procese descrescător, în funcţie de numărul de defecte înregistrate şi
s-au reprezentat într-o Diagramă Pareto (Fig. 1.38.):

Fig. 1.38. Numărul de defecte cumulate
Cercetarea ți-a propus în continuare ca, utilizând Diagrama cauză-efect Ishikawa, să se
identifice posibilele cauze ale defectelor constatate în procesul de producţie. În acest scop, s-au
identificat prin metoda brainstorming-ului potenţialele cauze, care ulterior au fost grupate pe
categorii şi evidenţiate cu ajutorul diagramei.
În urma unei şedinţe de lucru cu reprezentanţi ai conducerii, responsabili de procese şi
personalul cu funcţie de execuţie s-au identificat, prin metoda brainstorming, următoarele
potenţiale cauze ale defectelor înregistrate în procesul de producţie:
− calificarea necorespunzătoare a personalului;
− calitatea slabă a materialelor aprovizionate;
− defecţiuni tehnice ale utilajelor;
− echipament necorespunzător;
− insuficienta instruire a personalului;
− insuficienţa de personal;
− insuficienţa echipamentelor;
− întârzieri la plata salariilor;
− neacordarea de stimulente salariaţilor;
− neatenţie în alimentarea cu carburant;
− obligaţia de a plăti jumătate din valoarea echipamentului de protecţie a muncii;
− preţul ridicat al materialelor de la furnizori;
− temperaturi ridicate ale mediului ambiant (climatul de lucru);
− timpul mare de onorare a comenzilor de către furnizori.
Pentru a aranja datele obţinute în vederea unei mai bune prelucrări, acestea s-au grupat în
următoarele categorii:
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•

Furnizori:
o Preţul ridicat al materialelor de la furnizori; Timpul mare de onorare a comenzilor
de către furnizori; Calitatea slabă a materialelor aprovizionate;
• Personal
o Insuficienţa de personal; Calificarea necorespunzătoare a personalului; Insuficienta
instruire a personalului;
• Ambient
o Temperaturi ridicate ale mediului ambiant (climatul de lucru);
• Utilaje
o Defecţiuni tehnice ale utilajelor;
• Echipament
o Echipament necorespunzător; Insuficienţa echipamentelor; Neatenţie în alimentare
cu carburant; Obligaţia de a plăti jumătate din valoarea echipamentului de protecţie;
• Salarizare
o Întârzieri la plata salariilor; Neacordarea de stimulente salariaţilor.
Utilizând cauzele şi categoriile descrise anterior, s-a trasat Diagrama Ishikawa pentru
procesul de realizare a construcţiei de drumuri, în două situații: procesul de realizare a construcției
de drumuri influențat de factori inerni și externi (Fig. 1.39.); procesul de realizare a construcției
de drumuri influențat de nemulțumirea angajaților (Fig. 1.40.).
Furnizori

Utilaje

Preţ

Defecţiuni tehnice

Calitate
Timpul de onorare
a comenzii

Echipament
necorespunzător
Construcţie drumuri

Calificarea personalului
Temperaturi
ridicate (>30º)
Insuficient

Temperaturi
corespunzătoare (>5º)

Instruire
necorespunzătoare
Personal

Clima

Fig. 1.39. Diagrama cauză-efect Ishikawa pentru realizarea procesului de producție
influențat de factori interni și externi
Ambient

Utilaje
Temperaturi ridicate

Insuficienţă

Neatenţie în alimentarea
cu carburant
Obligaţia de a plăti 50% din
valoarea echipamentului de
protecţie a muncii

Construcţie drumuri
Neacordarea de
stimulente

Întârzieri în
plata salariilor
Echipament

Salarizare

Fig. 1.40. Diagrama cauză-efect Ishikawa pentru realizarea procesului de producție
influențat de nemulțumirea angajaților
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Se observă că o parte semnificativă a cauzelor suspectate se referă la aspecte legate de
personal şi de resurse umane. Prin urmare, s-a decis ca în continuare să se examineze mai în
detaliu această categorie de factori. În acest scop, s-au preluat cauzele sugerate în şedinţa de
brainstorming care a vizat domeniul resurselor umane şi s-a alcătuit pe baza lor un chestionar de
11 întrebări, care s-a aplicat unui lot de 29 de angajaţi – muncitori din Compartimentul execuție,
coordonare lucrări. Media răspunsurilor acestora este prezentată în Tabelul 1.19.
Tabel 1.19. Media răspunsurilor muncitorilor
(1 – dezacord total; 2 – dezacord; 3 – neutru; 4 – acord; 5 – acord total) (n = 29)
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Întrebarea

Media
răspunsurilor

Abaterea
standard

Salariul nu este suficient în raport cu munca pe care o prestez
Nu mi se acordă suficiente sporuri
Nu suntem destui pentru volumul de muncă pe care îl avem
Firma nu ne decontează integral val. echipamentului de protecţie
Nu sunt plătit la timp
Echipamentul cu care lucrez nu este adecvat
Nu mi se explică foarte clar ce anume am de făcut
Mediul de lucru nu este unul confortabil
Echipamentul de lucru nu este suficient
Conducerea nu ne comunică ce am făcut bine şi ce nu
Nu am pregătirea necesară pentru a-mi îndeplini sarcinile

3,40
3,31
3,27
3,24
3,23
3,21
3,20
3,14
3,09
2,56
2,47

1,12
1,08
1,12
1,10
1,14
1,14
1,11
1,14
1,09
1,13
1,10

Tabelul 1.19. arată în ce măsură respondenţii consideră că sunt valabile cele 11 afirmaţii.
În situația în care media răspunsurilor este peste 3,25 se poate considera că lucrătorii percep
respectivele enunţuri ca fiind adevărate într-o măsură apreciabilă. Sunt trei factori care
înregistrează scoruri mai mari de 3,25, dintre care doi au legătură cu remunerarea personalului.
Corelaţia dintre satisfacţia generală a personalului şi calitatea percepută a muncii
În paralel cu întrebările menţionate şi independent de acestea, lucrătorii au fost rugaţi să
aprecieze dacă, în ansamblu, calitatea muncii pe care o depun este slabă, medie sau bună. Dintre
cele 26 de persoane care au oferit un răspuns la această întrebare, aproximativ 16% au considerat
că performanţa proprie are o calitate scăzută, 54% au apreciat că munca lor este una de calitate
medie, iar restul de 30% şi-au evaluat calitatea prestaţiei ca fiind ridicată. Dintre cele 26 de
persoane care au răspuns la această întrebare, 11 sunt de sex feminin, iar 15 de sex masculin.
Structurând datele pe categorii de vârstă, rezultă următoarea distribuţie (Tabel 1.20.):
Tabel 1.20. Distribuţia respondenţilor pe categorii de vârstă
Categoria

< 21 ani

21-30 ani

31-40 ani

41-50 ani

51-60 ani

> 60 ani

1
6,25%

4
25%

6
37,50%

3
18,75%

2
12,50%

0
0%

Persoane
Pondere

Frecventa

Trasând histograma distribuţiei pe grupe de vârste a respondenţilor, se obţine Figura 1.41.:
10
5

6
1

4

3

2

51

61

0

0
21

31

41

More

Varsta (pana la)

Fig. 1.41. Histograma distribuţiei pe grupe de vârstă a respondenţilor
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Aceste rezultate au fost corelate cu răspunsurile la întrebările anterioare, cu ajutorul
coeficientului de corelaţie r, pentru a determina în ce măsură ar putea să existe o interdependenţă
între cele două.
Tabel 1.21. Coeficienţi de corelaţie (26 respondenţi)
Nr.
crt.
1.
2.
3.

Întrebarea

Coeficient
de corelaţie

Prag

Semificaţie

0.217
0.198
0.186

0.006
0.013
0.020

**
*
*

0.167

0.037

*

0.144
0.141
0.124
0.123
0.118
0.106
0.086

0.073
0.079
0.123
0.126
0.141
0.189
0.286

Salariul nu este suficient în raport cu munca pe care o prestez
Nu mi se acordă suficiente sporuri
Nu suntem suficienți pentru volumul de muncă pe care îl avem
Firma nu ne decontează integral valoarea echipamentului de
4.
protecţie
5. Nu sunt plătit la timp
6. Echipamentul cu care lucrez nu este adecvat
7. Nu mi se explică foarte clar ce anume am de făcut
8. Mediul de lucru nu este unul confortabil
9. Echipamentul de lucru nu este suficient
10. Conducerea nu ne comunică ce am făcut bine şi ce nu
11. Nu am pregătirea necesară pentru a-mi îndeplini sarcinile
** Semnificativ la pragul p<0.01 ; * Semnificativ la pragul p<0.05

Pentru exemplificare, în Figura 1.42. se redă diagrama de corelaţie între percepţia asupra
calităţii muncii proprii şi insuficienţa necesarului de personal (poziţia 3 din Tabelul 1.21.):
Se
Se observă o corelație pozitivă între cele două aspecte luate
în discuție.
Reprezentări similare se pot realiza pentru fiecare dintre
factorii menţionaţi, în corelaţie cu percepţia asupra calităţii
propriei performanţe, pe baza coeficienţilor de corelaţie din
Tabelul 1.21.
2.5.
Fig.
Fig.1.42.
2.6. Diagrama de corelaţie între insuficienţa percepută
aapersonalului
personaluluişişicalitatea
calitateapercepută
perceputăaamuncii
munciiproprii
proprii
Confruntarea cu datele contabile
Întrucât cele mai mari scoruri au fost înregistrate la întrebările care priveau nivelul
compensaţiilor materiale, s-a solicitat Compartimentului de contabilitate al societăţii comerciale
înregistrările privind dimensiunile personalului şi cheltuielile înregistrate cu acesta în anul 2008,
situaţie redată în Tabelul 1.22.:
Tabelul 1.22. Indicatorii cheltuielilor cu personalul pentru anul 2008
Indicator /
ian
feb
Luna
Efectiv salariaţi la
71
86
sfârşitul lunii
Ef. sal. la sf. lunii
0
4
cu contr. suspendat
Nr. mediu al
62
68
salariaţilor
Timp efectiv lucrat
6854 11452
de salariaţi

mar

apr

mai

iun

iul

aug

sep

oct

dec

263

297

298

304

307

300

290

283

173

0

0

0

0

0

0

0

0

0

228

264

260

257

259

260

258

251

84

36172

43893

43298

47200

52248

46414

47378

43145

11192
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Sume brute plătite
86549 85051 274123 376782 359792 398666 413994 361727 439615 389815 142515
din fondul de salarii
Premii plătite din
18853
0 125160
0
0
0 177175
0
0
0
0
fondul de salarii
Premii ocazionale 18853 3583
0
0 148507 166811
0
0
0
0
0
Sume brute plătite
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
din profitul net
Sume br.plătite din
0 7380 27943 33433 31900 30848 33886 28714 33716 31752
6839
alte fonduri-tichete
Sume br.plătite din
1388 1634
0
0
0
0
3521
0
0
0
0
bug.de asig.sociale
Total sume br. plătite87937 94065 302067 410215 391692 429514 451401 390441 473331 421567 149354
Contrib. salariaţi la
444
460
1477
1831
1739
1919
2020
1728
2118
1864
674
bugetul asig. şomaj
Contrib. individ. pt
8265 8846 28618 35810 34005 37624 39364 34009 41575 36759 13529
asig. sociale de stat
Contrib. salariaţi
5565 5994 19924 24402 23133 25532 22650 19438 23933 21061
7731
pt.asig. soc. desănăt
Impozit aferent
9523 10122 31932 41464 39102 44784 48073 40043 51833 44581 13564
sumelor brute plătite
Câştig salarial
1396 1359
1324
1554
1507
1671
1743
1502
1835
1680
1775
mediu brut

Pe baza acestor date, s-a calculat venitul mediu brut lunar (liniile 5, 8, 9 şi 10 din Tabelul
1.22.), premiile acordate (liniile 6 şi 7), care au fost raportate la numărul mediu de angajaţi (linia 3)
pentru a se determina valorile pe fiecare salariat, evoluţia pe luni a acestor indicatori redându-se în
Figura 1.43.
Cu toate că valoarea medie a salariului s-a menţinut relativ constantă pe parcursul finalului
de an, absenţa fondului de premiere a condus la o reducere a câştigului brut total al angajaţilor pe
parcursul ultimelor luni, acesta coborând din nou la valorile din lunile februarie şi aprilie, fapt care
confirmă într-o anumită măsură declaraţiile angajaţilor cu privire la diminuarea câştigurilor.
2.500

684
649

2.000

0

571
608
1.500

0
0

549

0

0

53

RON

Premii / angajat
Total sume brute / angajat

1.000

1.418

1.383

1.325

ian

feb

mar

1.671

1.554

1.507

apr

mai

1.835

1.743

1.680

1.778

1.502

500

0
iun
Luna

iul

aug

sep

oct

dec

Fig. 1.43. Salariul mediu brut şi prime medii lunare în anul 2008
În ceea ce priveşte afirmaţiile referitoare la creşterea volumului de muncă, s-a raportat
numărul total de ore de muncă înregistrat în documentele firmei la numărul mediu de angajaţi (liniile
3 și 4 din Tabelul 1.22.), rezultatul considerându-se ca fiind numărul mediu de ore lucrate de un
salariat. Evoluţia pe luni a acestui indicator este evidențiată în Figura 1.44.
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150
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166

184

179

167

184
172

Ore
100

111
133

50
0
1

2

3

4

5
Luna

6

7

8

9

Ore de muncă / salariat
10

11

Fig. 1.44. Evoluţia volumului de muncă lunar pentru anul 2008
Eliminând din discuţie lunile ianuarie şi decembrie (luni în care programul de lucru este redus
datorită sărbătorilor de iarnă) se observă o creştere a volumului de muncă la mijlocul anului, după
care acesta cunoaşte o oarecare stabilizare. Valorile brute indică totuşi o medie de peste 40 ore de
lucru pe săptămână, situându-se într-o zonă superioară în ceea ce priveşte volumul de muncă.
În concluzie, se poate afirma că înregistrările firmei atestă într-o măsură destul de ridicată
aserţiunile personalului cu privire la nivelul scăzut al recompenselor materiale din ultima perioadă
şi, într-o măsură mai restrânsă, cele legate de volumul mare de muncă pe cap de angajat.
Concluziile cercetării
Departe de a oferi soluţia completă şi definitivă pentru creşterea calităţii producţiei la S.C.
ASTOR COM SRL, această cercetare se rezumă la a arăta utilitatea anumitor tehnici în
îmbunătăţirea calităţii în firmă şi la a indica unele dintre cele mai importante aspecte care merită
atenţia conducerii şi unde ar trebui operate anumite modificări.
Studiile statistice efectuate arată că, în ceea ce priveşte resursele umane şi echipamentul,
cele mai importante potenţiale cauze care au determinat abateri de la calitate au fost:
− motivarea personalului prin mijloace financiare: cuantumul salariilor şi sporurilor, plata la timp
a acestora şi decontarea echipamentului de protecţie a muncii;
− insuficienţa personalului cu atribuţii de execuţie pe procesele de producţie;
− deficienţe de comunicare din partea conducerii, atât în ceea ce priveşte specificarea sarcinilor
cât şi evaluarea performanţelor (Işfănescu & Robu, 1999);
− insuficienţa şi/sau inadecvanţa echipamentelor de lucru;
− gradul redus de confort în mediul de lucru.
Între dificultăţile cele mai mari întâmpinate pe parcursul realizării acestui studiu se remarcă
în principal cele legate de: culegerea de date sensibile privitoare la situaţia şi procesele de lucru
din cadrul firmei, implicarea personalului cu funcţie de conducere şi de execuţie în conceperea,
adaptarea şi aplicarea instrumentelor de evaluare a calităţii, precum şi de posibilităţile restrânse de
generalizare a rezultatelor statistice obţinute.
Performanţele firmei din punct de vedere al calităţii se pot asigura pe termen lung prin
eforturi constante de îmbunătăţire continuă. În acest proces de îmbunătăţire a calităţii conducerea
trebuie să instituie, prin exemplu propriu şi acţiune, un mediu în care personalul este implicat pe
deplin şi în care sistemul de management al calităţii existent poate să opereze eficace.
Pentru buna implementare a ideilor de îmbunătăţire a calităţii proceselor de producţie la
ASTOR COM SRL, au fost recomandate conducerii companiei respectarea următoarelor etape:
 stabilirea obiectivelor şi prezentarea proiectului de îmbunătăţire;
 analiza procesului existent şi identificarea oportunităţilor de schimbare;
 definirea şi planificarea procesului de îmbunătăţire;
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 implementarea îmbunătăţirii;
 verificarea şi validarea procesului de îmbunătăţire;
 evaluarea îmbunătăţirii realizate, inclusiv a experienţei acumulate.
În plus, personalul firmei reprezintă sursa cea mai importantă de idei pentru procesul de
îmbunătăţire a calităţii proceselor. De aceea, este important ca în procesul de schimbare personalul
din organizaţie să dispună de autoritatea, suportul tehnic şi resursele necesare pentru operarea
modificărilor necesare în vederea îmbunătăţirii.
Calitatea în domeniul construcţiilor este, în egală măsură şi o problemă de responsabilitate
socială, întrucât asigurarea securităţii şi confortului pentru beneficiarii construcţiilor reprezintă o
obligaţie morală şi contractuală pentru orice firmă de construcţii serioasă.
1.1.5. Legislația europeană în construcții. Studii de caz
1.1.5.1. Consideraţii privind transpunerea legislaţiei europene de sănătate şi securitate
în muncă în domeniul construcţiilor
Sectorul construcţiilor reprezintă unul din cele mai mari domenii de activitate din Europa,
cu o cifră de afaceri anuală de peste 900 miliarde Euro şi numărând peste 12 milioane de angajaţi.
Din nefericire, în acest domeniu se înregistrează cele mai slabe rezultate în ceea ce priveşte
securitatea şi sănătatea în muncă – problemă despre care se estima în anul 2006 că antrena costuri
de aproape 75 miliarde Euro pe an pentru întreprinderi şi contribuabili, pentru a nu a mai menţiona
suferinţa umană. Deşi, datorită cooperării strânse între angajatori, lucrători şi alţi factori,
standardele de securitate şi sănătate în muncă din acest domeniu de activitate au cunoscut
îmbunătăţiri semnificative de-a lungul anilor, există încă posibilităţi de a le ameliora în continuare.
Uniunea Europeană reprezintă rezultatul eforturilor depuse de către promotorii Europei
comunitare începând din 1951, când a luat naştere, prin Tratatul de la Paris, prima organizaţie cu
caracter integraţionist la nivel european, respectiv Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului
(CECO), care a deschis piaţa comună a cărbunelui şi a oţelului a celor şase state fondatoare: Belgia,
Olanda, Luxemburg, Germania, Franţa şi Italia.
În 1957 cele şase state membre au decis prin Tratatul de la Roma:
 constituirea Comunităţii Economice Europene (CEE), bazată pe libera circulaţie a mărfurilor,
serviciilor, capitalului şi forţei de muncă, eliminarea barierelor comerciale în comerţul dintre
ţările membre, crearea unui Tarif vamal comun, crearea unor politici comune în: agricultură,
transporturi, energetică. CEE a fost completată, în 1972, prin ,,Declaraţia în 16 puncte” de la
Paris, care adaugă ca obiective: crearea Uniunii economice şi monetare, realizarea unei politici
sociale, regionale şi de mediu, stabilirea locului CEE în lume, creşterea rolului instituţiilor în
Comunitate, ajutor pentru lumea a treia şi pentru prima oară se pune problema creării U.E.
 crearea Comunităţii Europene de Energie Atomică EURATOM, în cadrul căreia, cele şase state
membre îşi propuneau coordonarea activităţii în domeniul energiei nucleare. Articolele 117 şi
118 din Tratatul de la Roma, se referă la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de muncă şi la
protecţia contra accidentelor de muncă şi bolilor profesionale. Baza juridică conferită de
aceste articole este însă limitată: astfel dacă art.117 subliniază necesitatea promovării
îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă şi de muncă, art.118 limitează acţiunea comunitară în
domeniul social la o colaborare strânsă între Comisie şi statele membre, rezumându-se, în
final, la studii, avize, consultaţii.
În ceea ce priveşte evoluţia cadrului organizatoric în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă, în 1957, ca urmare a unui grav incendiu declanşat în minele Bois du Cazie (Marcinelle Belgia) care s-a soldat cu moartea a 264 de mineri, Consiliul de Miniştri al CECA a convocat o
conferinţă tripartită referitoare la îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii în muncă. Această conferinţă
s-a finalizat prin crearea Organului permanent pentru securitate şi sănătate în muncă în minele de
huilă şi alte industrii extractive al cărui rol este de a ajuta Comisia în pregătirea iniţiativelor
legislative din domeniu.
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În 1974 a fost creat Comitetul Consultativ pentru securitate, igienă şi protecţia securităţii
la locul de muncă, acesta fiind recunoscut ca Forum privilegiat de consultare a partenerilor sociali.
În 1980 a fost elaborată prima directivă cadru 80/1107/CEE, referitoare la protecţia
lucrătorilor împotriva riscurilor datorate lucrului la agenţi chimici, fizici şi biologici, aceasta fiind
completată ulterior cu mai multe directive specifice, legate de expunerea la factori de risc
consideraţi agresivi pentru sănătate.
În 1987, prin Actul Unic European se face o importantă revizuire a Tratatului de la Roma,
prin introducerea art.100.a şi 118.a, care creează baza juridică specifică deschiderii pieţei interne
şi realizării securităţii şi sănătăţii în muncă.
Anul 1989 este marcat de acţiuni importante în domeniul social: se adoptă Directiva Cadru
89/391/CEE şi primele trei directive sociale specifice, Directiva „Maşini” 89/392/CEE, Carta
socială ş.a.
În februarie 1992 se semnează Tratatul de la Maastricht de înfiinţare a U.E., a cărei
funcţionare era preconizată să înceapă la 1 noiembrie 1993. U.E. devine organizaţia cea mai activă
de integrare multisectorială, cu scopul de a acţiona în domeniile economic, social, politic, al
drepturilor cetăţeneşti şi al relaţiilor externe ale statelor membre.
Printre punctele importante cuprinse în Tratatul de la Maastricht este şi cel care se referă
la extinderea Europei Sociale, prin punerea în practică a Cartei Comunitare a drepturilor sociale
fundamentale ale muncitorilor, adoptată în 1989. Aceasta cartă conţine un capitol referitor la
realizarea securităţii şi sănătăţii la locul de muncă.
Pentru a pune în aplicare aceste prevederi, Consiliul European a decis, la reuniunea de la
Bruxelles din 1993, crearea Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă, cu sarcina
de a strânge şi difuza rezultatele cercetărilor şi de a oferi asistenţă tehnică şi ştiinţifică instituţiilor
comunitare şi statelor membre.
În 1994 a fost stabilit cadrul general pentru acţiunea Comisiei Europene în domeniul
securităţii, igienei şi sănătăţii în muncă în perioada 1994-2000. Obiectivele Comisia au fost:
− să vegheze la transpunerea corectă de către statele membre a directivelor comunitare şi să ia
măsurile necesare pentru aplicarea lor adecvată în dreptul naţional derivat;
− să promoveze lucrările Comunităţii în acest domeniu în ţările terţe;
− să continue îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii în muncă în cadrul Comunităţii.
Pentru realizarea obiectivelor menţionate s-a prevăzut realizarea următoarelor acţiuni:
− aplicarea, consolidarea, raţionalizarea şi extinderea legislaţiei comunitare în domeniu;
− promovarea lucrărilor Comunităţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în afara
spaţiului comunitar şi cooperarea internaţională;
− informarea, formarea şi educaţia întreprinderilor mici şi mijlocii;
− dezvoltarea iniţiativelor legislative însoţitoare vizând în special, completarea şi
fundamentarea obiectivelor legislative.
Baza juridică a acestor acţiuni este menţionată în art. 100.a şi 118.a ale Tratatului de la
Roma. Art.118.a, adoptat în 1987, stipulează: „statele membre se angajează să promoveze în
special îmbunătăţirea mediului de muncă, pentru a proteja securitatea şi sănătatea lucrătorilor şi
să aibă ca obiectiv armonizarea progresivă a condiţiilor existente în acest domeniu”. Acest articol
a permis adoptarea, pe calea directivelor, a prescripţiilor minimale de securitate şi sănătate în
muncă, care vor fi respectate obligatoriu de statele membre. Majoritatea acestor directive vizează
acoperirea unui număr cât mai mare de lucrători expuşi la riscuri profesionale.
Succesiv adoptării Actului Unic, în 1987 s-a adoptat cel de-al treilea program de acţiune în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, pe care Consiliul l-a recunoscut drept cadru util pentru
începerea aplicării art.118.a la nivelul Comunităţii, program care se bazează pe trei mari obiective:
− îmbunătăţirea continuă a securităţii şi sănătăţii muncitorilor în domenii multiple;
− protejarea lucrătorilor împotriva riscurilor de accidentare în muncă şi îmbolnăviri profesionale;
− contribuţia prin realizarea Pieţei Unice, la garantarea unui bun nivel de securitate şi sănătate
în muncă.
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Programul abordează cinci teme majore: securitatea muncii, ergonomia la locul de muncă,
sănătatea şi igiena în muncă, informarea şi formarea lucrătorilor, dialogul social.
Pentru atingerea acestor obiective, Comisia şi-a propus:
− acoperirea a maximum de riscuri cu minimum de directive, în scopul evitării fragmentării
legislaţiei;
− acoperirea cerinţelor anumitor activităţi cu risc ridicat, precum şi a anumitor categorii de
muncitori vulnerabili în mod deosebit;
− urmărirea coerenţei dispoziţiilor Comunităţii bazate pe directivele derivate din art.100.a şi a
celor din art.118 a.
La 12 iunie 1989 s-a adoptat cea mai importantă directivă derivată din art.118.a: Directiva
Cadru 89/391/CEE pentru promovarea îmbunătăţirii sănătăţii şi securităţii lucrătorilor la locul
de muncă. Obiectivul ei este a acoperi toate aspectele privind securitatea şi sănătatea în muncă şi
de a asigura un nivel de protecţie ridicat şi egal tuturor lucrătorilor din statele membre. Ea
reprezintă actul juridic în baza căruia s-a dezvoltat şi continuă să se elaboreze toate directivele
particulare referitoare la domeniile specifice.
Directiva cuprinde principii generale referitoare la prevenirea, reducerea riscurilor
profesionale, informarea, consultarea şi participarea lucrătorilor sau a reprezentanţilor lor la
implementarea principiilor de securitate şi sănătate în muncă, precum şi la instruirea acestora.
Directiva Cadru este aplicabilă lucrătorilor comunitari, din sectorul public sau privat, cu
excepţia lucrătorilor casnici sau independenţi.
Directiva cadru 89/391/CEE. Principii generale
Principiile generale pe care le instituie Directiva se pot rezuma astfel:
prevenirea apariţiei riscurilor profesionale;
evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
odată evaluate, combaterea acestor riscuri să se facă la sursă;
adaptarea muncii la om, acţionând asupra concepţiei organizării şi metodelor de lucru
(adoptarea principiilor de ergonomie);
− realizarea acestor obiective ţinând seama de progresul tehnic;
− înlocuirea pericolelor cu non pericole sau pericole mai mici;
− prioritatea măsurilor de protecţie colectivă faţă de protecţia individuală;
− instruirea adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
În cadrul acordurilor încheiate între U.E. şi ţările din Europa Centrala şi de Est (printre care
se înscrie şi România), în perspectiva aderării acestora la U.E., Comisia U.E. în domeniul
securităţii, igienei şi sănătăţii în muncă are obligaţia de a veghea asupra realizării programului în
domeniul protecţiei muncii, în special prin punerea în aplicare a măsurilor vizând îmbunătăţirea
securităţii şi sănătăţii în muncă, pe baza legislaţiei comunitare existente în acest domeniu. Primele
legi de protecţia muncii au apărut cu scopul de a reglementa unele cazuri particulare de îmbolnăviri
profesionale sau accidente de muncă deosebit de grave şi cu frecvenţă ridicată.
În prezent, legislaţia de profil a fiecărei ţări reflectă stadiul de conceptualizare teoretică la
care au ajuns privind protecţia şi securitatea muncii.
Pe plan internaţional, se fac însă eforturi de asigurare a unor politici naţionale coerente în
problema securităţii şi sănătăţii lucrătorilor.
În statele în care teoria şi legislaţia de protecţia muncii sunt puternic dezvoltate, se constată
numeroase elemente comune. Un exemplu elocvent îl oferă ţările membre ale U.E., în care
preocupările vizând securitatea muncii au un trecut îndelungat. Analizând legislaţiile lor naţionale
se desprind următoarele trăsături specifice:
−
−
−
−

 În toate ţările există o structură stabilă care elaborează şi emite legislaţia în domeniul
protecţiei muncii.
Securitatea muncii este considerată în aceste ţări o problemă de stat, reglementată sub raport
juridic la nivelul naţional.
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În Grecia, Portugalia, Italia şi Luxemburg prevederile de bază sunt înscrise în constituţia
naţională. Principii similare, fundamentale, sunt stabilite prin codurile legale: Codul Muncii şi
Codul sănătăţii în Franţa, Codul civil în Olanda, Codul industrial german şi Codul penal
spaniol. În Belgia, Danemarca, Irlanda şi Anglia, prevederea asigurării protecţiei muncii este
înglobată în reglementările de protecţia generală a oamenilor sau în cutumele naţionale care
stabilesc o serie de drepturi individuale.
În 6 ţări există o lege-cadru, pe baza căreia se elaborează întreaga legislaţie în domeniu:
Luxembug – Legea privind securitatea şi sănătatea muncitorilor (1924); Anglia – Legea
sănătăţii şi securităţii muncii (1974); Portugalia – Legea mediului de muncă (1975); Olanda –
Legea mediului de muncă (1980); Grecia – Legea sănătăţii şi securităţii muncitorilor (1985);
Irlanda – Legea privind securitatea, sănătatea şi confortul în muncă (1989).
În Franţa, Codul muncii include actualmente Decretul privind sănătatea şi securitatea muncii
(din 1913) şi Legea privind prevenirea accidentelor de muncă (din 1976).
În Belgia, cadrul legislativ a fost asigurat prin includerea în Dispoziţiile generale pentru
protecţia muncii a Legii privind sănătatea, securitatea muncitorilor şi curăţenia locurilor de
muncă din 1952 şi a Legii contractelor de muncă din 1978.
În Italia, pe lângă prevederile cuprinse în Constituţie, Codul civil şi Codul penal, principalele
acte legislative privind securitatea şi sănătatea muncitorilor datează din 1955.
În Germania nu există o lege generală care să se ocupe de securitatea profesională. Prevederile
se bazează pe coduri, legi, ordine şi hotărâri emise de autorităţile federale şi ale landurilor,
precum şi de asociaţiile profesionale de asigurare în caz de accident.
În Spania, legile mai importante de securitatea muncii sunt: Ordinul de aprobare a ordinii
generale privind sănătatea în muncă (1971), Legea generală privind securitatea socială (1974)
şi Legea privind locurile de muncă.
În Portugalia nu există propriu-zis un cadru legislativ: prescripţiile elaborate au la bază două
acte, respectiv „Dispoziţii generale privind igiena şi sănătatea profesională în întreprinderile
industriale”, din 1966, şi „Dispoziţii generale privind sănătatea şi securitatea în unităţile
comerciale, birouri şi unităţi de servicii”.
 Toate statele dispun de organisme şi instrumente naţionale care urmăresc, îndrumă şi, în unele
cazuri, coordonează aplicarea măsurilor de protecţia muncii.
Cu toată diversitatea cadrului istoric, cultural şi legislativ manifestată de ţările U.E., care a
determinat unele diferenţe esenţiale în abordarea problematicii securităţii şi sănătăţii muncii,
există un model comun în sistemele legislative, prin care se instituie maxim trei niveluri de
control: naţional (departament, ministerial), regional (autorităţi subordonate departamentului
central) şi de ramură (principalele ramuri industriale de activitate).
Toate legislaţiile, deşi prevăd atât obligaţiile patronilor, cât şi ale executanţilor, pe linie de
protecţia muncii, lasă un grad destul de mare de libertate privind măsurile ce trebuie adoptate,
modul concret de realizare a securităţii muncii.
Instaurarea unei culturi de prevenire se bazează pe acordarea unui grad mai mare de protecţie
a muncitorilor, evitând durerea şi suferinţa, reducând costurile accidentelor de muncă şi a
îmbolnăvirilor profesionale ale întreprinderilor şi ale economiilor.
Evidenţele statistice, ca şi rapoartele naţionale arată o îmbunătăţire importantă a protecţiei
securităţii şi sănătăţii în muncă. Ele arată că implementarea şi aplicarea legislaţiei U.E. joacă
un rol crucial în coborârea acestor cifre. Estimările preliminare bazate pe datele Eurostat pentru
anul 2000 arătau că numărul de accidente la 100.000 de muncitori, soldate cu mai mult de 3
zile de concediu medical, au scăzut de la 4.539 în 1994 la aproximativ 4.016 în 2000. Totuşi,
în cifre absolute, în fiecare an aproape 5.200 de muncitori îşi pierd viaţa ca urmare a unui
accident de muncă. În total, sunt încă 4,8 milioane de accidente pe an, aproape 2/3 din acestea
sunt soldate cu mai mult de 3 zile de concediu medical. Aproape 14 % din muncitori suferă
mai mult de 1 accident într-un an. Anual aproximativ 158 milioane zile de muncă sunt pierdute.
Un nivel ridicat al securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, care este de fapt obiectivul principal
al Directivei Cadru 89/391/CEE şi al Directivei 92/57/CEE, poate fi atins numai dacă toţi factorii
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implicaţi în acest domeniu: proiectanţi, designeri, angajatori, muncitori, reprezentanţi ai
muncitorilor, autorităţile publice fac eforturile necesare pentru o aplicare corectă şi efectivă şi se
angajează într-o cooperare interactivă.
Schimbarea impusă de legislaţia Uniunii Europene este recunoscută ca având un impact
major în sistemele naţionale ale statelor membre. În transpunerea Directivei şi a principiilor sale,
statele membre trebuie să schimbe sau să adapteze legislaţia naţională, fapt ce are consecinţe în
interpretare şi implementare.
Securitatea şi sănătatea ar trebui făcută în construcţii înainte, în timpul şi după faza de
construcţie. Este mai ieftin şi mai uşor să controlezi riscurile la care sunt supuşi muncitorii în
construcţii înainte ca lucrul să înceapă pe şantier. Angajatorul, împreună cu antreprenorul trebuie
să coopereze ca să inventarieze riscurile şi să încerce să le elimine pe cât posibil. Controale trebuie
făcute ca să se asigure că măsurile luate sunt bune şi sunt în concordanţă cu cerinţele legale. Aceste
aspecte şi-au găsit motivaţia în elaborarea Directivei privind cerinţele minime de securitate şi
sănătate care trebuie aplicate pe şantierele temporare sau mobile.
Încă din anul 1992, Comisia şi statele membre au iniţiat o serie de acţiuni – „1992 - Anul
European al Securităţii şi Sănătăţii în Muncă”, săptămânile europene ale securităţii şi sănătăţii în
muncă, campaniile la nivel naţional – pentru a promova şi indica importanţa legislaţiei privind
securitatea şi sănătatea în muncă, acordând asistenţă pentru implementarea directivei.
În ciuda unui volum mare de informaţii, s-a dovedit a fi dificil să se atingă toate grupurile
ţintă, în special întreprinderile mici şi mijlocii. Lipsa de înţelegere este explicată de natura
previziunilor, care nu acordă la nivel naţional informaţiile necesare pentru ca angajatorii să
stabilească planurile adecvate de prevenire a riscurilor.
Asupra motivării angajatorilor, singurul studiu empiric cu privire la securitatea şi sănătatea
în muncă a fost realizat în Marea Britanie. Acesta a arătat că îndeplinirea cerinţelor legale este cel
mai important lucru pentru ca angajatorii să ia noi măsuri (80% dintre angajatori). Acest aşa numit
„comportament legal” este recunoscut ca fiind cel prin care costurile implementării să fie mici,
doar atât cât să se îndeplinească cerinţele legale.
Sunt diferenţe semnificative între statele membre în ceea ce priveşte adaptările şi
investiţiile necesare pentru securitatea şi sănătatea în muncă datorate mai ales nivelului diferit al
securităţii şi sănătăţii existent înainte de implementarea Directivei.
Efectele pozitive ale investiţiilor privind securitatea şi sănătatea în muncă devin vizibile
după o anumită perioadă, ceea ce necesită o analiză cost – beneficiu pe termen lung sau scurt. De
aceea este foarte dificil de stabilit influenţa legislaţiei securităţii şi sănătăţii în muncă asupra
competitivităţii întreprinderilor. Spre exemplu, în Ţările Scandinave, efectele implementării
asupra întreprinderilor au fost limitate datorită standardelor ridicate deja existente. În contrast,
ţările din S-E Europei au avut de făcut investiţii mult mai ridicate. Cum măsurile pentru
implementarea legislaţiei europene au creat la început mai multe costuri decât beneficii, se constată
că raportul cost – beneficiu are nevoie de mai mult timp pentru a arăta eficacitatea măsurilor din
legislaţia europeană.
Clarificarea neînţelegerilor şi corectarea situaţiilor care pot să apară este o cerinţă urgentă.
În conformitatea cu articolul 4 al Directivei Cadru 89/391/CEE, statele membre vor face paşii
necesari pentru a se asigura că angajatorii, muncitorii şi reprezentanţii muncitorilor respectă
măsurile impuse de acesta, în special prin controale adecvate. De aceea este important să se
analizeze: eforturile de implementare în statele membre, impactul legislaţiei U.E. şi eficienţa
acestor acţiuni. Campaniile, prin care s-a urmărit implementarea acestei directive, lansate în
întreaga Uniune Europeană trebuie să-şi dovedească eficienţa.
Pentru a atrage atenţia asupra securităţii şi sănătăţii în construcţii, s-a luat iniţiativa de a
se începe, în anul 2003, o campanie în toate statele membre susţinută de Comisia Europeană.
Rezultatele acestei campanii au reliefat că există diferenţe notabile între statele membre în
ceea ce priveşte politica de implementare. Astfel, o mare parte a ţărilor nu folosesc sau nu
înregistrează avertismentul verbal. Acestea folosesc doar avertismentele scrise sau alte
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instrumente legale. Alte ţări folosesc amenda pe loc, în timp ce altele trebuie să înceapă proceduri
legale care pot dura ani până se ajunge la o rezoluţie finală. Unii inspectori (M.O. nr.264, 2002)
au rezerve în a începe procedura legală datorită birocraţiei, timpului şi incertitudinii rezultatelor.
Amenzile pe loc şi sistarea activităţii sunt instrumente foarte eficiente. Multe ţări cred că
avertismentele verbale nu sunt eficiente, măsurile mai drastice fiind mult mai eficiente.
Sistarea lucrului este eficientă în special pentru companiile mari. Aceste firme reacţionează
mai bine la avertismentele scrise, majoritatea având structurată o politică managerială. Companiile
mici au mai puţine resurse şi mai puţină experienţă în ceea ce priveşte condiţiile de muncă, motiv
pentru care au nevoie mai mult de ajutor decât de amenzi. O amendă va afecta serios o firmă mică,
dar riscul de a fi prinsă este mult mai mic.
Concluzia care se poate desprinde este aceea că există diferenţe mari între statele membre,
în ceea ce priveşte implementarea şi aplicarea legislaţiei europene. Acestea se datorează în
principal diferenţelor structurale, culturale şi legale existente.
Sistemul de protecţie instituit prin directivele U.E., stabileşte prin Directiva maşini 89/392
cerinţele esenţiale de securitate ale echipamentelor tehnice, iar prin Directiva 89/391 condiţiile
minimale de securitate şi sănătate la locurile de muncă.
În anexe se prezintă modele de chestionare stabilite în sectorul construcţii şi ghidul pentru
surse de risc. Se prevede ca pe lângă situaţiile periculoase descrise în chestionare să se identifice
şi să se completeze chestionarele cu alte situaţii periculoase identificate de către evaluator pe baza
ghidului de surse de risc potenţiale, precum şi prin constatarea unor eventuale abateri de la alte
reglementări sau instrucţiuni proprii unităţii în cauză.
Metoda prezintă avantajul că se poate aplica uşor la un loc de muncă, este sugestivă,
permite urmărirea modului de evoluţie şi rezolvarea problemelor. Deoarece nu utilizează noţiuni
foarte specializate, nu necesită personal cu calificare superioară în domeniul protecţiei muncii,
fiind suficientă şi o pregătire medie. Metoda poate fi aplicată de evaluatori externi şi evaluatori
interni ai societăţii în cadrul unei proceduri de auto-control.
Consideraţii privind transpunerea directivelor europene în domeniul construcţiilor
Directiva 92/57/CEE, care este a opta directivă specială în sensul art. 16 alin. (1) din
Directiva 89/391/CEE, stabileşte cerinţele minime de protecţie în materie de securitate şi sănătate
pe şantierele temporare sau mobile. Normele Generale de Protecţie a Muncii (N.G.P.M.), ediţia
2002, la Titlul IV (Clădiri şi alte construcţii), Capitolul VII (Loc de muncă), Secţiunea V (Locuri
de muncă în şantiere temporare şi mobile) se ocupă de aceeaşi problemă.
Dacă în Directiva 92/57/CEE, art. 2(f), definiţia “coordonatorului în materie de securitate
şi sănătate pe durata execuţiei lucrării” este: “orice persoană fizică sau juridică împuternicită de
către beneficiarul lucrării şi/sau dirigintele de şantier cu execuţia sarcinilor menţionate la art. 6,
pe durata executării lucrării”, în N.G.P.M./2002, Anexa 1, pag. 197 definiţia este: orice persoană
fizică sau juridică împuternicită de către beneficiarul lucrării şi/sau de către angajator - cu
execuţia sarcinilor menţionate la art. 252 pe durata lucrării”. Pe de altă parte în N.G.P.M, ediţia
2002, Titlul IV, Capitolul VII, Secţiunea V, art. 251 se spune: “executantul lucrării desemnează
din cadrul şefilor de compartimente de protecţia muncii sau al delegaţilor responsabili cu protecţia
muncii unul sau mai mulţi coordonatori în materie de securitate şi sănătate pentru un şantier…”.
Se poate observa cum “centrul de greutate” al instituţiei coordonatorului de securitate este “uşor
deplasat” din sfera beneficiarului în cea a angajatorului (constructorului). Pe de altă parte, la
obligaţiile beneficiarului (N.G.P.M., art. 193) nici nu este pomenit acest coordonator în materie de
securitate şi sănătate a muncii.
“Deplasarea” mai sus menţionată este mult mai vizibilă la art. 253 din N.G.P.M. în care se
spune că: “desemnarea coordonatorilor în materie de securitate şi sănătate nu exonerează de
răspundere angajatorul pentru domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă”, spre deosebire de art. 7
din Directiva 92/57/CEE care trasează mult mai clar răspunderea beneficiarilor, a diriginţilor de
şantier, precum şi a angajatorilor:
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 “Dacă un beneficiar sau un diriginte de şantier a desemnat unul sau mai mulţi coordonatori
pentru a îndeplini sarcinile stipulate la art. 5 şi 6, acest lucru nu îl exonerează de răspundere în
acest domeniu.
 Punerea în aplicare a art. 5 şi 6 şi a alin. (1) din prezentul articol nu afectează principiul
răspunderii angajatorilor prevăzut în Directiva 89/391/CEE.”
Mai mult, în Directiva 92/57/CEE, art. 2(e), este definit “coordonatorul în materie de
securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării” noţiune care nici nu apare în
N.G.P.M.
În sprijinul celor arătate mai sus, se pot da ca exemplu unele lucrări care nu au un
antreprenor general, iar beneficiarul licitează direct părţi din întreaga lucrare. Constructorul se
poate ocupa conform lucrărilor contractate doar de “părticica lui”, având şi încasările direct
proporţionale şi neputându-se ocupa de tot şantierul.
Ca o remarcă pozitivă referitor la afirmaţiile de mai sus se constată că în Normele Specifice
de Protecţia Muncii pentru Lucrări de Reparaţii, Consolidări, Demolări şi Translaţii de Clădiri, nr.
92/2003, definiţiile ,,Coordonatorului de securitate şi sănătate în timpul elaborării proiectului” ca
şi a ,,Coordonatorului de securitate şi sănătate în timpul realizării lucrării”, sunt corect transpuse
(def. 20 şi 21), dar atribuţiile sunt prezentate sumar.
Cel mai bine este redactat, din acest punct de vedere, textul Normelor Specifice de Protecţia
Muncii pentru Exploatarea şi Întreţinerea Drumurilor şi Podurilor nr. 79/2003, unde pe parcursul
articolelor 24-27 şi respectiv 21 sunt definite corect şi în spiritul Directivei 92/57/CEE, statutul şi
sarcinile coordonatorului de securitate şi sănătate în muncă.
Cu toate că sarcinile şi atribuţiile coordonatorului în materie de securitate şi sănătate din
cele două documente sunt similare, prin cele semnalate mai sus se poate considera că ideea
fundamentală care a stat la baza Directivei 92/57/CEE a fost denaturată. Prin „plasarea” în
N.G.P.M. a acestor atribuţii din sfera beneficiarului în cea a executantului – angajator, acesta din
urmă (care este şi responsabil de protecţia muncii) este încărcat excesiv faţă de cel dintâi cu o
răspundere pe care el nu o poate coordona.
Securitate şi sănătate în muncă pe şantierele de construcţii
Activitatea din domeniul construcţiilor este riscantă, în condiţiile în care 13 din 100.000 de
lucrători ai acestui sector sunt victime ale unor accidente mortale, în comparaţie cu media unor
asemenea accidente la nivelul tuturor sectoarelor de activitate care, în general, este de 5 la 100.000.
Managementul securităţii şi sănătăţii în muncă în domeniul construcţiilor trebuie
implementat înaintea, în timpul şi ulterior fazei de construcţie. Este mai ieftin şi mai simplu ca
ţinerea sub control a riscurilor pentru lucrătorii din construcţii să se realizeze înainte de începerea
lucrului pe şantier, prin:
− aplicarea unei politici adecvate de achiziţii de maşini şi echipamente tehnice (prin cumpărarea
unor unelte mecanizate caracterizate prin emisii reduse de zgomot şi vibraţii);
− elaborarea unor instrucţiuni proprii de securitate a muncii, astfel încât să fie stabilite
modalităţile de acţiune pentru prevenirea riscurilor posibile de accidentare şi/sau îmbolnăvire
profesională;
− specificarea în caietele de sarcini a cerinţelor privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu
respectarea cerinţelor minime cuprinse în legislaţia naţională;
− planificarea procesului de muncă astfel încât să fie redus la minim numărul lucrătorilor ce ar
putea suferi vătămări;
− adoptarea unor proceduri de consultare efectivă şi de participare a lucrătorilor la activităţile
privind securitatea şi sănătatea în muncă;
− activităţi de planificare, instruire, organizare de şantier şi întreţinere;
− asigurarea instruirii tuturor persoanelor implicate, inclusiv a managerilor, astfel încât să fie în
măsură să-şi desfăşoare activitatea fără riscuri pentru sănătatea şi securitatea proprie sau a
celorlalţi lucrători.
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În şantier angajatorii şi şefii de lucrări trebuie să coopereze pentru a asigura securitatea şi
sănătatea lucrătorilor. Acest obiectiv, urmărind recomandările Directivei Cadru 89/391/CEE
materializate în principii care urmăresc prevenirea/eliminarea riscurilor, poate fi realizat prin:
evitarea riscurilor pentru toţi lucrătorii; evaluarea acelor riscuri care nu pot fi evitate; combaterea
riscurilor la sursă; adoptarea principiilor ergonomice; înlocuirea a „ceea ce este periculos” prin
ceea ce „nu este periculos sau mai puţin periculos”; stabilirea unor proceduri pentru situaţii de
urgenţă; informarea lucrătorilor în privinţa riscurilor existente şi a măsurilor pentru ţinerea sub
control a acestora; utilizarea măsurilor colective pentru protecţia lucrătorilor; utilizarea măsurilor
individuale de protecţie, acolo unde nu există alte alternative; asigurarea unei instruiri
corespunzătoare.
În cadrul procesului de evaluare a acelor riscuri care nu pot fi evitate, trebuie să se
identifice: pericolele potenţiale (riscuri); persoanele expuse care ar putea fi vătămate şi gravitatea
eventualei vătămări; probabilitatea ca eventuala vătămare să aibă loc; acţiunile necesare pentru
eliminarea sau reducerea riscului pentru lucrători; acţiunile care trebuie adoptate cu prioritate.
Concluziile cercetării
În contextul integrării României în Comunitatea Europeană, armonizarea legislaţiei
naţionale din domeniul sănătăţii şi securităţii muncii cu cea comunitară este strict necesară şi
binevenită.
În domeniul construcţiilor, sănătatea şi securitatea muncii pe un şantier de construcţii îi
priveşte pe toţi actorii din acest domeniu, de la faza de planificare până la faza de execuţie a unei
lucrări, precum şi pe durata întreţinerii şi menţinerii acesteia.
1.1.5.2. Implementarea legislaţiei U.E. cu privire la organizarea şantierelor de
construcţii aflate pe teritoriul judeţului Mureş
Construcţiile reprezintă o ramură importantă a economiei româneşti, atât din punct de
vedere economico-financiar, cât şi din punct de vedere al forţei umane antrenate. În vederea bunei
desfăşurări a activităţii forţei de muncă, trebuie să se acorde o atenţie deosebită securităţii şi
sănătăţii în muncă. Deşi, datorită cooperării strânse între angajatori, lucrători şi alţi factori,
standardele de securitate şi sănătate în muncă din acest domeniu de activitate au cunoscut
îmbunătăţiri semnificative de-a lungul anilor, există încă mari posibilităţi de a le ameliora în
continuare.
Hotărârea de guvern nr. 300/2006 reprezintă actul legislativ care transpune Directiva
92/57/CEE – a opta directivă specială în sensul art. 16 alin. (1) din Directiva 89/391/CEE – şi
stabileşte cerinţele minime de protecţie în materie de securitate şi sănătate a muncii pe şantierele
temporare sau mobile de construcţii.
Ţara noastră a făcut eforturi pentru a se integra în U.E. Pe lângă alte sectoare de activitate
şi în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă, ţara noastră a încercat şi încearcă să se
alinieze la standardele europene.
Scopul studiului a fost să determine stadiul implementării legislaţiei U.E. în organizarea
şantierelor de construcţii, în anul 2006, prin chestionarea unui număr de 17 firme de construcţii
din judeţul Mureş, evidenţiindu-se în final dacă societăţile sunt pregătite pentru aderarea la U.E.
sau nu, care sunt problemele cu care se confruntă acestea şi ce măsuri trebuiau luate până la intrarea
în vigoare a Hotărârii de guvern, mai exact la 1 ianuarie 2007.
Studiul de caz s-a realizat pe baza unui chestionar, care cuprinde articole din HG. nr.
300/2006, articole care prescriu cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pe şantierele
de construcţii, amortizate cu Directiva 89/391/CEE.
Analiza s-a efectuat în zona geografică a judeţului Mureş, judeţ care a fost împărţit în patru
zone: Sovata, Reghin, Sighişoara şi Tg.Mureş. Societăţile de construcţii monitorizate sunt
specializate pe diferite profiluri: lucrări de structură, lucrări de interior, lucrări de termo-hidroizolaţii, lucrări funciare, reparaţii şi construcţii de drumuri şi au fost clasificate astfel:
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microîntreprinderi: cu un număr de angajaţi între 0 – 9;
societăţi mici: cu un număr de angajaţi între 10 – 49;
societăţi mijlocii: cu un număr de angajaţi între 50 – 249;
societăţi mari: cu un număr de peste 250 angajaţi.
Structura firmelor de construcţii monitorizate cu ocazia adunării de date în vederea
elaborării studiului de caz s-a prezentat astfel: microîntreprinderi: 25%, societăţi mici: 38%,
societăţi mijlocii: 31%, societăţi mari: 6%.
Numărul mediu de angajaţi la cele 17 firme monitorizate a fost următorul:
microîntreprinderi: în medie 4 angajaţi, societăţi mici: în medie 28 angajaţi, societăţi mijlocii: în
medie 162 angajaţi, societăţi mari: în medie 622 angajaţi.
−
−
−
−

Implementarea legislaţiei U.E. pe şantierele de construcţii din judeţul Mureş
După efectuarea muncii de teren pentru completarea chestionarelor la firmele din judeţ, sa trecut la centralizarea şi analiza datele pe articole din H.G. nr. 300/2006.
Anexa nr. 4: Partea A
Art. 1 din H.G. nr. 300/2006 – Stabilitate şi soliditate
“Materialele, echipamentele şi, în general, orice element care, la o deplasare oarecare,
poate afecta securitatea şi sănătatea lucrătorilor, trebuie fixate într-un mod adecvat şi sigur.”
Din analiza chestionarului, rezultă că 2/3 din societăţile monitorizate respectau cerinţele
Directivei Cadru 89/391/CEE.
La societăţile de construcţii, lucrările se efectuau pe baza unui proiect elaborat de instituţii
abilitate şi autorizate în domeniul construcţiilor civile şi industriale, pe bază de autorizaţii de
construcţie, certificate de urbanism eliberate de instituţii abilitate ale statului.
Nici o societate nu lucra fără proiecte avizate şi aprobate, deoarece este aproape imposibilă
efectuarea unor construcţii improvizate şi fără aprobările legale.
Respectarea proiectului de construcţii conferă structurii, suprafeţelor şi a clădirilor o
rezistenţă adecvată cu respectarea tehnologiei de punere în operă şi cu respectarea calităţii
materialelor din documentaţia tehnică de proiectare.
O situaţie proastă s-a întâlnit la 18% din societăţile analizate, societăţi la care nu s-a ajuns
în faza de construcţie. Acestea se aflau în faza de demolare pentru care nu se întocmise planul de
măsuri tehnice şi organizatorice de securitate (conform NSSM 92 – Norme specifice de protecţie
a muncii pentru lucrări de reparaţii, consolidări, demolări şi translaţii de clădiri).
Art. 2 din H.G. nr. 300/2006 – Instalaţii de distribuţie a energiei
“Instalaţiile trebuie proiectate, realizate şi utilizate astfel încât să nu prezinte pericol de
incendiu sau explozie, iar lucrătorii să fie protejaţi corespunzător contra riscurilor de electrocutare
prin atingere directă ori indirectă.”
La acest articol s-a constatat că mai mult de 2/3 dintre societăţile chestionate erau pregătite
pentru aderarea la U.E. în ceea ce priveşte instalaţiile de distribuţie a energiei electrice.
Cele mai importante deficienţe constatate la firmele monitorizate au fost:
− organizarea de şantier improvizată (în tablouri de conexiuni necertificate);
− siguranţe şi îmbinări ale cablurilor improvizate;
− legarea consumatorilor direct pe întrerupătorul central, înaintea siguranţelor;
− folosirea cablurilor de serie uşoară tip casnic la alimentarea utilajelor;
− poziţionarea cablurilor la nivelul solului în mediu umed şi posibilitatea deteriorării lor;
− folosirea echipamentelor tehnice acţionate cu tensiune joasă cu carcasă metalică fără legătură
suplimentară la împământare conform STANDARD 12.006.
Art. 4 din H.G. nr. 300/2006 – Detectarea şi stingerea incendiilor
„În funcţie de caracteristicile şantierului şi de dimensiunile şi destinaţia încăperilor, de
echipamentele prezente, de caracteristicile fizice şi chimice ale substanţelor sau ale materialelor
prezente, precum şi de numărul maxim de persoane care pot fi prezente, este necesar să fie
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prevăzute un număr suficient de dispozitive pentru stingerea incendiilor. Acestea trebuie să fie
semnalizate conform prevederilor din legislaţia naţională care transpune Directiva 92/58/CEE.”
S-a constatat că: 41% din societăţile monitorizate prezentau o situaţie foarte bună şi 35%
din societăţile chestionate prezentau o situaţie acceptabilă.
Echiparea, dotarea şi exploatarea construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi platformelor
amenajate cu mijloace tehnice de P.S.I. trebuie aplicate în scopul reducerii riscului de incendiu, al
preîntâmpinării izbucnirii, limitării şi diminuării efectelor incendiilor, al protecţiei utilizatorilor şi
forţelor de intervenţie şi pentru stingerea incendiilor în condiţii de operativitate şi eficienţă.
Doar la 24% din societăţile monitorizate nu se respectau măsurile de detectare şi stingere
a incendiilor, constatându-se următoarele deficienţe:
− nu existau sisteme, instalaţii, aparate şi dispozitive de semnalizare, avertizare, alertare,
limitare şi stingere a incendiilor;
− stingătoarele şi aparatele de stins incendii, care conţin substanţe de stingere ce pot fi dirijate
asupra unui focar de ardere erau la distanţe mari de locurile de lucru sau nu existau;
− nu existau utilaje, unelte şi alte mijloace de intervenţie utilizate pentru preîntâmpinarea
propagării incendiilor şi întreruperea procesului de ardere: apă, spumanţi, pulberile
stingătoare, aburul, agenţii stingători sau neutralizatori speciali;
− depozitarea mijloacelor tehnice conform documentaţiilor şi reglementărilor specifice în locuri
ferite de intemperii, agenţi corozivi efecte negative ale temperaturii nu se respecta;
− locurile de amplasare a mijloacelor tehnice de P.S.I. nu erau indicate prin marcaje sau panouri
de semnalizare etc.
Art. 6 din H.G. nr. 300/2006 – Expunerea la riscuri particulare
„Lucrătorii nu trebuie să fie expuşi la niveluri de zgomot nocive sau unei influenţe
exterioare nocive, cum ar fi: gaze, vapori, praf.
Într-un spaţiu închis un lucrător nu poate fi în nici un caz expus la o atmosferă cu risc
ridicat. Lucrătorul trebuie să fie supravegheat în permanenţă din exterior şi trebuie luate toate
măsurile corespunzătoare pentru a i se putea acorda primul ajutor, efectiv şi imediat.”
La 6% din societăţile chestionate situaţia era foarte bună, iar la 47% din societăţi exista o
situaţie acceptabilă. S-a constatat că echipamentul individual de protecţia muncii (EIP) nu se
acorda în firmele chestionate din următoarele motive:
− necunoaşterea efectelor grave a prafului, zgomotului, vaporilor de către angajaţi;
− se acorda EIP, dar muncitorii nu-l purtau necunoscând riscurile la care se expuneau;
− se achiziţiona EIP de slabă calitate;
− se achiziţiona EIP fără marcajul CE (Certificare Europeană) sau CS (Certificare de Securitate
- varianta românească - care este valabilă până la aderarea României la Uniunea Europeană
conform H.G. Nr. 115/2004 modificată).
Art. 7 din H.G. nr. 300/2006 – Temperatura
„În timpul programului de lucru, temperatura trebuie să fie adecvată organismului uman,
ţinându-se seama de metodele de lucru folosite şi de solicitările fizice la care sunt supuşi
lucrătorii.”
Perioada analizată a fost prielnică din punct de vedere a temperaturii, neînregistrându-se
temperaturi extreme.
Se recomandă ca personalul care lucrează în microclimat cald (peste 30ºC) sau rece (sub
5ºC) să beneficieze de pauze pentru refacerea capacităţii de termoreglare, al căror durată şi
frecvenţă se stabilesc în funcţie de intensitatea efortului fizic şi de valorile parametrilor de
microclimat. În acest sens se vor asigura spaţii fixe sau mobile cu microclimat corespunzător.
Art. 8 din H.G. nr. 300/2006 – Iluminatul natural şi artificial al posturilor de lucru,
încăperilor şi căilor de circulaţie de pe şantier
“Posturile de lucru, încăperile şi căile de circulaţie trebuie să dispună, în măsura în care
este posibil, de suficientă lumină naturală.
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Atunci când lumina zilei nu este suficientă şi, de asemenea, pe timpul nopţii locurile de
muncă trebuie să fie prevăzute cu lumină artificială corespunzătoare şi suficientă.”
S-a observat că doar în zona Sighişoara la o societate comercială nu se respectau condiţiile
de iluminat. Societatea lucra în schimburi, iar iluminatul artificial nu era suficient. Celelalte
societăţi analizate lucrau pe timp de zi, având nevoie doar de iluminatul natural.
Se recomandă ca iluminatul artificial destinat completării iluminatului natural trebuie
realizat astfel încât să se asigure pe planul de lucru, împreună cu iluminatul natural, cel puţin
nivelul de iluminare minim.
Art. 10 din H.G. nr. 300/2006 –Căide circulaţie - zone periculoase
“Căile de circulaţie, inclusiv scările mobile, scările fixe, cheiurile şi rampele de încărcare,
trebuie să fie calculate, plasate şi amenajate, precum şi accesibile astfel încât să poată fi utilizate
uşor, în deplină securitate şi în conformitate cu destinaţia lor, iar lucrătorii aflaţi în vecinătatea
acestor căi de circulaţie să nu fie expuşi riscurilor.
Trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru a proteja lucrătorii abilitaţi să pătrundă în
zonele periculoase. Zonele periculoase trebuie semnalizate în mod vizibil.”
S-a putut observa o situaţie foarte bună (35%) şi acceptabilă (47%) la peste 2/3 din societăţile
chestionate. La societăţile cu o situaţie mai precară s-au recomandat următoarele:
− marcarea vizibilă a căilor de circulaţie, asigurarea de legături cât mai directe spre căile de
evacuare pentru evacuarea rapidă a persoanelor;
− suprafeţele cailor de circulaţie pentru persoane trebuie să fie netede şi nealunecoase, iar cele
destinate vehiculelor să nu prezinte denivelări, să fie rezistente la şocuri, uzura;
− căile de circulaţie şi trecerile amplasate la înălţime să fie protejate cu balustrade înalte de cel
puţin 1 m, iar la partea inferioară cu o bordură înaltă de cel puţin 10 cm;
− lucrul la înălţime să fie permis numai dacă locul de muncă a fost amenajat şi dotat din punct
de vedere tehnic şi organizatoric astfel încât să prevină căderea lucrătorilor;
− locurile de muncă amplasate la înălţime şi căile de acces la şi de la aceste locuri de muncă, să
fie marcate şi semnalizate atât ziua cât şi noaptea.
Art. 11 din H.G. nr. 300/2006 – Cheiuri şi rampe de încărcare
“Cheiurile şi rampele de încărcare trebuie să fie corespunzătoare dimensiunilor
încărcăturilor ce se transportă. Cheiurile de încărcare trebuie să aibă cel puţin o ieşire. Rampele de
încărcare trebuie să fie sigure, astfel încât lucrătorii să nu poată cădea.”
La 65% din societăţile monitorizate, în momentul chestionării, nu era nevoie de cheiuri şi
rampe de încărcare pentru punerea în operă a materialelor.
La societăţile la care situaţia era acceptabilă sau precară s-au recomandat următoarele:
− fixarea rampelor de acces pe reazeme special prevăzute, pentru evitarea deplasărilor
longitudinale şi transversale;
− existenţa obligatorie la rampele de acces care trec peste goluri a unor balustrade solide, bine
fixate pe podină, pe ambele părţi ale rampei;
− interzicerea blocării rampelor de acces cu materiale de construcţii sau alte obiecte. Rampele
trebuie întreţinute şi curăţate în permanenţă.
Art. 12 din HG nr.300/2006 – Spaţiu pentru libertatea de mişcare la postul de lucru
“Suprafaţa posturilor de lucru trebuie stabilită, în funcţie de echipamentul şi materialul
necesar, astfel încât lucrătorii să dispună de suficientă libertate de mişcare în activităţile lor.”
După cum s-a observat, la 82% din societăţile analizate, predomina o situaţie foarte bună,
iar la restul era acceptabilă. Nu s-a înregistrat o situaţie proastă datorită faptului că, din motive
economico-financiare, se lucra cu un număr mic de personal în toate fazele de lucru.
Societăţilor care aveau o situaţie acceptabilă s-au recomandat următoarele:
− dimensiunile zonei neocupate a locurilor de muncă să permită angajaţilor să aibă suficientă
libertate de mişcare pentru a-şi îndeplini sarcinile de muncă;
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stabilirea prin calcul a înălţimii şi volumului încăperilor pentru spaţiile în care au loc procese
tehnologice ce degajă căldură, umiditate, pulberi, gaze, vapori toxici, ţinând cont de asigurarea
schimburilor de aer şi de mijloacele de combatere a noxelor;
− încăperile de lucru pentru activităţi administrative sau comerciale să aibă înălţimea minimă
de 2,6 m, iar pentru fiecare persoană să se asigure un volum de cel puţin 10 mc şi o suprafaţă
minimă stabilită conform normelor în vigoare la nivelul activităţilor specifice.
Art. 13 din H.G. nr. 300/2006 – Primul ajutor
“Angajatorul trebuie să se asigure că acordarea primului ajutor se poate face în orice
moment. De asemenea, angajatorul trebuie să asigure personal pregătit în acest scop.
Încăperile destinate primului ajutor trebuie să fie echipate cu instalaţii şi cu materiale
indispensabile primului ajutor şi trebuie să permită accesul cu brancarde. Aceste spaţii trebuie
semnalizate în conformitate cu legislaţia naţională care transpune Directiva 92/58/CEE.”
La acest articol doar 18% din societăţi au prezentat o situaţie foarte bună şi 12% o situaţie
acceptabilă. Rezultă că firmele analizate din judeţul Mureş, nu erau încă pregătite pentru aplicarea
H.G. nr. 300/2006. Concluziile analizei societăţilor au fost următoarele:
− nu existau spaţii de prim ajutor şi truse de prim ajutor;
− nu erau salariaţi instruiţi pentru acordare de prim ajutor;
− unde existau truse de prim ajutor, acestea nu erau conform Ordinului nr. 427/14.06.2002;
− în situaţia în care era încheiat un contract cu medic de întreprindere, acesta era defectuos (în
contractul de colaborare nu era prevăzută instruirea personalului de către medicul de
întreprindere pentru acordarea primului ajutor în caz de urgenţă).
Totuşi, se poate lua în calcul un avantaj foarte mare pe care-l are judeţul Mureş şi anume
SMURD prin Serviciul mobil de urgenţă.
S-au recomandat următoarele:
− asigurarea locurilor de muncă cu puncte de prim ajutor;
− încăperile de prim ajutor să fie amenajate, organizate, dotate şi să funcţioneze potrivit
normelor Ministerului Sănătăţii şi Familiei; să fie semnalizate conform Prescripţiilor minime
pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă;
− echipamentul de prim ajutor să fie disponibil în toate locurile în care condiţiile de muncă o
cer, să fie marcate corespunzător şi uşor accesibil.
Art. 14 din H.G. nr. 300/2006 – Instalaţii sanitare
“Vestiare şi dulapuri pentru îmbrăcăminte
Lucrătorilor trebuie să li se pună la dispoziţie vestiare corespunzătoare dacă aceştia trebuie
să poarte îmbrăcăminte de lucru ....Vestiarele trebuie să fie încăpătoare şi să aibă dotări care să
permită fiecărui lucrător să îşi usuce îmbrăcămintea de lucru, dacă este cazul, precum şi
vestimentaţia şi efectele personale să şi le poată păstra încuiate. Trebuie prevăzute vestiare separate
pentru bărbaţi şi femei sau o utilizare separată a acestora.
Duşuri, chiuvete
Atunci când activitatea sau cerinţele de curăţenie o impun, lucrătorilor trebuie să li se pună
la dispoziţie duşuri în număr suficient. Trebuie prevăzute săli de duşuri, prevăzute cu apă rece şi
caldă, separate pentru bărbaţi şi femei, sau o utilizare separată a acestora. Atunci când duşurile nu
sunt necesare, trebuie să fie prevăzut un număr suficient de chiuvete cu apă caldă, dacă este
necesar, care să fie amplasate în apropierea posturilor de lucru şi a vestiarelor.
Cabine de WC-uri şi chiuvete
În apropierea posturilor de lucru, a încăperilor de odihnă, a vestiarelor, a sălilor de duşuri
lucrătorii trebuie să dispună de locuri speciale, dotate cu un număr suficient de WC-uri şi de
chiuvete, utilităţi care să asigure nepoluarea mediului înconjurător, de regulă ecologice. Trebuie
prevăzute cabine de WC separate pentru bărbaţi şi femei sau utilizarea lor separată.”
În urma chestionării s-a observat că 35% din firme prezentau o situaţie foarte bună şi la
53% situaţia era precară. S-a observat că sub aspectul instalaţiilor sanitare, duşuri, chiuvete, cabine
de WC-uri, societăţile analizate nu erau pregătite pentru respectarea H.G. nr. 300/2006. Aceste

−
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aspecte nu au putut fi respectate datorită situaţiei financiare a firmelor analizate şi în special a
firmelor de construcţii, deoarece investiţiile în acest sens ar fi foarte mari pentru şantierele care
sunt temporare.
Art. 15 din H.G. nr. 300/2006 – Încăperi pentru odihnă şi/sau cazare
“Lucrătorii trebuie să dispună de încăperi pentru odihnă şi/sau cazare uşor accesibile,
atunci când securitatea ori sănătatea lor o impun, în special datorită tipului activităţii, numărului
mare de lucrători sau distanţei faţă de şantier.
Încăperile pentru odihnă şi/sau cazare trebuie să fie suficient de mari şi prevăzute cu mese şi
scaune, paturi, dulapuri, ţinându-se seama de numărul de lucrători. La atribuirea lor trebuie să se
ţină seama de prezenţa lucrătorilor de ambele sexe.”
La 35% din firme situaţia la acest articol era foarte bună, în schimb la 59% din firme s-a
înregistrat o stare proastă. Acestora din urmă li s-au recomandat următoarele:
− să li se pună la dispoziţia angajaţilor încăperi pentru odihnă, dotate cu un număr adecvat de
mese şi scaune cu spătar;
− luarea de măsuri corespunzătoare pentru protecţia nefumătorilor împotriva disconfortului
creat de fumul de tutun.
Anexa nr. 4: Partea B – Secţiunea a II –a
Art. 6 din H.G. nr. 300/2006 – Schele şi scări
“Schelele trebuie concepute, construite şi întreţinute astfel încât să se evite prăbuşirea sau
deplasarea lor accidentală. Platformele de lucru, pasarelele şi scările schelelor trebuie construite şi
utilizate astfel încât persoanele să nu cadă sau să fie expuse căderilor de obiecte.”
La acest articol societăţile chestionate au prezentat o situaţie foarte bună (35%) şi
acceptabilă (41%). O stare mai puţin bună s-a înregistrat la 12% din firme, unde s-au făcut
următoarele constatări: podini incomplete, schele fără balustrade, podini neîncercate.
Recomandările făcute au fost următoarele:
− scările rezemate să fie rezistente şi uşoare, iar picioarele acestora să fie bine fixate, pentru a
evita alunecarea lor şi căderea lucrătorului;
− dotarea cu scări duble care se desfac, cu dispozitive cu lanţ, care să nu permită desfacerea lor
accidentală în timpul lucrului;
− interzicerea utilizării scărilor care au trepte lipsă sau sunt reparate provizoriu.
− lucrătorii să poarte încălţăminte corespunzătoare pentru a evita alunecarea.
Art. 8 din H.G nr. 300/2006 – Vehicule şi maşini pentru excavaţii şi manipularea
materialelor
“Trebuie luate măsuri preventive pentru a se evita căderea în excavaţii sau în apă a
vehiculelor şi a maşinilor pentru excavaţii şi manipularea materialelor”.
O situaţie foarte bună la acest articol s-a înregistrat la 24 % din firmele analizate şi respectiv
o situaţie acceptabilă la 29% din firme. Totuşi s-a întâlnit o stare mai precară la 47% din firmele
chestionate. Acestora li s-au făcut următoarele recomandări:
− interzicerea deplasării excavatorului cu cupa încărcată;
− interzicerea trecerii cu cupa goală sau încărcată pe deasupra cabinei autobasculantei atunci
când şoferul este în cabină sau pe autovehicul în momentul descărcării cupei; încărcarea
trebuie să se facă prin spate sau prin părţile laterale ale autobasculantei;
− interzicerea staţionării sau circulaţiei în raza de acţiune a excavatorului;
− interzicerea circulaţiei sau staţionării personalului între excavator şi mijloacele ce se încărcă
şi sub braţul mobil sau cupa acestuia, în timpul cât excavatorul este în funcţiune.
Art. 10 din H.G. nr. 300/2006 – Excavaţii, puţuri, lucrări subterane, tuneluri, terasamente
“În cazul excavaţiilor, puţurilor, lucrărilor subterane, tunelurilor, trebuie luate măsuri:
a. pentru a preveni riscurile de îngropare prin surparea terenului, cu ajutorul unor sprijine, taluzări
sau altor mijloace corespunzătoare;
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b. pentru a preveni pericolele legate de căderea persoanelor, materialelor sau obiectelor, de
iruperea apei;
c. pentru a asigura o ventilaţie suficientă tuturor posturilor de lucru, astfel încât să se realizeze o
atmosferă respirabilă care să nu fie periculoasă sau nocivă pentru sănătate;
d. pentru a permite lucrătorilor de a se adăposti într-un loc sigur, în caz de incendiu, irupere a
apei sau cădere a materialelor.”
24% şi respectiv 29% din firmele analizate, aveau o situaţie foarte bună şi acceptabilă la
această problemă, celelalte societăţi (64%) având ca profil de activitate construcţii civile.
Societăţilor cu o situaţie acceptabilă li s-au făcut câteva recomandări de protecţie a muncii cu
privire la executarea săpăturilor:
− asigurarea cu mijloace necesare evacuării infiltraţiilor de apă;
− interzicerea intrării oamenilor în săpăturile executate în spaţii limitate cu utilaje mecanice,
până nu se execută sprijiniri de maluri;
− împrejmuirea şi semnalizarea prin indicatoare de avertizare, iar noaptea, prin lumini de marcaj
a gropilor şi şanţurile care se execută pe căile de circulaţie;
− luarea de măsuri de consolidare a săpăturilor, în funcţie de lăţimea şi adâncimea săpăturii şi
funcţie de natura straturilor de pământ se va stabili modul de consolidare a săpăturii.
Art. 12 din H.G. nr. 300/2006 – Construcţii metalice sau din beton, cofraje şi elemente
prefabricate grele
“Trebuie prevăzute măsuri de prevenire corespunzătoare pentru a proteja lucrătorii
împotriva pericolelor datorate nesiguranţei şi instabilităţii temporare a lucrării.”
La societăţile analizate, s-a constatat că 29% şi respectiv 36% prezentau o stare foarte bună
şi acceptabilă ca urmare a folosirii unor metode de cofrare cu cofraje noi sau refolosibile, iar 6%
prezentau o situaţie proastă, deoarece foloseau cofraje tradiţionale din scândură.
Pentru a remedia o serie de probleme în această direcţie s-au recomandat următoarele:
− controlarea, de către conducătorul locului de muncă, a modului de execuţie şi soliditate a
cofrajelor, a schelelor şi a podinilor de lucru înainte de începerea turnării betoanelor;
− afişarea la şantier a instrucţiunilor de lucru cu instalaţiile de preparare a betoanelor;
− dotarea cu echipament de protecţie a lucrătorilor care execută cofraje şi schele la înălţime;
− împrejmuirea şi luarea de măsuri de oprire a accesului în zona de montare sau demontare a
cofrajelor, schelelor şi eşafodajelor, iar dacă este cazul se vor executa copertine de protecţie;
− interzicerea montării şi demontării cofrajelor şi schelelor când condiţiile meteorologice sunt
nefavorabile, pe întuneric sau când locurile de muncă nu sunt iluminate.
Concluziile cercetării
După efectuarea muncii de teren şi completarea chestionarelor la firmele din judeţ, s-a
trecut la centralizarea şi analiza datelor pe articole din H.G. Nr. 300/2006 (Tabel 1.23., Fig. 1.45).
Nu este cazul

Lipseşte/Stare
proastă

Acceptabil

Situaţie foarte
bună

Nu este cazul

Stabilitate şi soliditate
Instalaţii de distribuţie a energie
Detectarea şi stingerea incendiilor
Expunerea la riscuri particulare
Temperatura
Iluminatul natural şi artificial
Căide circulaţie - zone periculoase
Cheiuri şi rampe de încărcare

Situaţie foarte
bună

1.
2.
4.
6.
7.
8.
10.
11.

Articolul din H.G. nr. 300/2006
(Anexa 4A şi 4B) /

Acceptabil

Nr.
crt.

Lipseşte/Stare
proastă

Tabel 1.23. Centralizarea şi analiza datelor pe articole din H.G. Nr. 300/2006
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Fig. 1.45. Situaţia implementării legislaţiei europene în activitatea societăţilor analizate
La o analiză de ansamblu a studiului de caz, pe baza graficului, se constată că 2/3 din
societăţi sunt pregătite pentru respectarea H.G. nr. 300/2006, care implementează în legislaţia ţării
noastre Directiva Cadru nr. 89/391/CEE.
La o analiză mai atentă, se poate observa că societăţile cu un număr mai mare de 30 de
angajaţi sunt pregătite pentru aplicarea H.G. nr. 300/2006 ca urmare a faptului că:
− aveau puterea economico-financiară de a angaja persoane specializate în domeniu;
− aveau implementată minim procedura de menţinere a calităţii în producţie sau servicii şi
anume ISO 9001;
− la unele societăţi existau sau erau în curs de implementate procedurile de calitate ISO 14.001
(referitoare la mediu) şi OHSAS 18.001 (referitoare la SSM). Prin implementarea procedurii
de calitate (ISO 9001, ISO 14.001, OHSHS 18.001) societăţile erau pregătite pentru momentul
aderării la U.E., în sensul respectării legislaţiei comunitare în construcţii.
Motivele pentru care societăţile analizate nu erau pregătite pentru respectarea H.G. nr.
300/2006, identificate în urma studiului efectuat, sunt următoarele:
− aveau personal necalificat sau insuficient calificat;
− aveau putere financiară scăzută;
− nu efectuaseră investiţii în domeniul pregătirii personalului şi a procedurilor de lucru.
Aceste societăţi, în perioada imediat următoare, pentru a rezista pe piaţa muncii din
domeniul construcţiilor, au nevoie de investiţii majore. Pentru a se alinia la cerinţele H.G. nr.
300/2006, care are aplicabilitate începând cu data de 1 ianuarie 2007, au nevoie de specialişti în
domeniul construcţiilor la nivel superior şi inferior. În acest moment, pe raza judeţului Mureş, nu
există instituţii de învăţământ pentru specializarea în construcţii, la nivel mediu.
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1.2. EFICIENTIZAREA PRODUCȚIEI UTILIZÂND MANAGEMENTUL
CALITĂȚII ȘI MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

Progresul tehnic şi tehnologic determină dezvoltarea şi expansiunea companiilor din toate
domeniile de activitate. Marile companii din SUA, Europa, Japonia şi nu numai, se bazează din ce
în ce mai mult pe ţările în curs de dezvoltare pentru aprovizionarea cu materii prime, componente
şi subansambluri în domeniul tehnologic intermediar şi primar datorită competiţiei tot mai acerbe
influenţate de creşterea costului cu mâna de lucru din zonele lor de activitate.
Din această cauză, cererea pentru o gamă tot mai mare de produse de larg consum fabricate
în companiile din ţările în curs de dezvoltare va creşte tot mai mult, motiv pentru care aceste
produse trebuie să fie realizate la acelaşi nivel calitativ ca şi cele produse în ţările companiilor
multinaţionale. Ca atare, acceptarea companiilor din ţările în curs de dezvoltare va depinde de
posibilitatea acestora de a implementa şi respecta standardele internaţionale ale calităţii.
Pornind de la această premisă, studiile de caz ce urmează a fi prezentate au ca scop
evidenţierea influenţei managementului calităţii şi a managementului resurselor umane asupra
eficienţei producţiei din cadrul unei companii.
Studiile realizate s-au efectuat în cadrul companiei S.C. Allcolors Serv S.R.L. din România,
lider naţional în domeniul serviciilor de vopsire în câmp electrostatic.
Vopsirea în câmp electrostatic este o tehnologie superioară de aplicare a unei vopsele, sub
formă de pubere pe suprafeţele metalice care sunt ulterior tratate termic. Astfel se asigură
produselor respective o rezistenţă îndelungată la uzură şi abraziune. Acest tip de vopsire face parte
din domeniul activităților de tratare, acoperire și decorare a suprafețelor metalice. Motivul
principal pentru care se preferă această tehnologie este aderenţa net superioară a vopselei la
suprafaţa metalică tratată, cât şi uniformizarea mult mai bună a stratului de vopsea.
În domeniul vopsirii în câmp electrostatic, solicitările beneficiarilor sunt foarte diversificate
și multiple datorită varietății impurităților, dimensiunilor, configurațiilor și materialului pieselor
de vopsit, respectiv condițiilor cărora trebuie să corespundă după vopsire. Din acest motiv, calitatea
superioară a vopsirii, aderența stratului de vopsea, rezistența la impact și nu în ultimul rând aspectul
piesei vopsite, precum și pentru protecția mediului înconjurător reprezintă aspecte care trebuie să
respecte cerințele standardelor de calitate pentru ca procesul de producție și produsul final să se
afle în parametrii stabiliți și solicitați.
1.2.1. Aspecte privind controlul calității producției din domeniul vopsirii în câmp
electrostatic. Studii de caz
Vopsirea în câmp electrostatic face parte din domeniul activităților de tratare, acoperire și
decorare a suprafețelor metalice. Din categoria categoriilor de vopsire în câmp electrostatic face
parte și cea de vopsire cu vopsea pulbere.
În cadrul acestei vopsiri există o serie de factori care influențează direct calitatea produsului
final, având un impact semnificativ la controlul conformității produselor vopsite: neconcordanța
nivelului calitativ al vopsitorului cu cel al clientului, calitatea vopselei, calitatea materialului brut
sau a pretratamentului chimic dinaitea vopsirii etc.
Lucrarea de față dorește să puncteze cele mai importante etape care influentează calitatea
produsului vopsit și care pot duce la apariția neconformităților din domeniu, motiv pentru care
poate reprezinta un ghid pentru cei care lucrează în domeniul vopsirii în câmp electrostatic.
1.2.1.1. Factori generatori de neconformități la vopsirea cu pulbere în câmp electrostatic
Un produs, proces sau serviciu este considerat neconform în cazul în care una sau mai
multe caracteristici ale sale nu îndeplinesc cerinţele specificate. Neconformităţile constatate pot
apărea ca urmare a unor deficiențe în cadrul sistemului intern de management al organizației, în
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urma unei reclamaţii interne sau externe sau datorită nesatisfacerii cerinţelor specifice produsului
sau serviciului.
Departamentul de calitate prin instrumentele specific de control, analizează neconformităţile
semnalate, găsește factorii generatori de neconformități și propune soluții pentru a preveni și
remedia neconformitățile identificate, respectiv pentru a îmbunătăţi performanţele organizaţiei.
Fundamente teoretice
Prin definiție o neconformitate înseamnă neîndeplinirea unei cerințe. Standardul ISO 19011
indică două tipuri de neconformități: neconformități majore și neconformități minore.
Se poate vorbi despre o neconformitate majoră în următoarele situații:
• problema identificată pune în pericol iminent funcționarea unei cerințe a standardului de
referință (în cazul managementului calității vorbim de standardul ISO 9001);
• problema identificată pune în pericol iminent conformitatea produsului;
• problema identificată pune în pericol iminent satisfacția clientului.
O astfel de neconformitate poate aduce pagube însemnate organizației și, în cel mai rău caz,
poate conduce la pierderea afacerii atunci când neconformitatea nu este tratată corespunzator.
Neconformitatea minoră este acea neconformitate care apare izolat în cadrul organizației
dar care netratată corect poate conduce la neconformități majore.
O situație aparte este aceea când cu ocazia unui audit se identifică mai multe neconformități
minore în mai multe zone ale organizației și aceste neconformități minore se referă la același proces
(exemple: controlul documentelor, controlul înregistrărilor, trasabilitatea în secțiile de producție
etc.). Cu siguranță, cumulul acestor neconformități minore sunt văzute în ansamblu ca și o
neconformitate majoră. Deci în această situatie, auditorul va scrie un singur raport de
neconformitate menționând că este vorba de o neconformitate majoră (Gherghel, 2000).
Aceste neconformități uneori sunt denumite neconformități critice și neconformități
necritice. Este important ca acestea să fie bine identificate și tratate în funcție de importanța lor.
Definirea neconformității în vopsirea cu vopsea pulbere în câmp electrostatic
În relația cu clienții, neconformitățile sunt acele defecte care nu sunt acceptate de client din
prisma și punctul lor de vedere, unele fiind de multe ori simple defecte de aspect ale produsului:
zgârieturi, altă nuanță a culorii, pete, impurități în stratul de vopsea, fără nici o referire la cele cu
impact pe termen lung cum ar fi: rezistența împotriva apariției ruginei sau descuamarea stratului
de vopsea, rezistența la lovire etc.
Întrucât plaja de neconformități este mult mai mare, în procesul de vopsire în câmp
electrostatic neconformitățile sunt clasificate în funcție de efectul creat:
• aspectul vizual a stratului de vopsea;
• calitatea pretratamentului chimic;
• calitatea pulberii vopselei;
• două sau toate cele trei efecte cumulate.
Tipologii de neconformități în cadrul vopsirii în camp electrostatic
Neconformitățile aspectului vizual al stratului de vopsea
Sunt acele defecte care au un impact imediat și puternic asupra vederii iar prin mărimea,
distribuția și multitudinea lor crează un disconfort vizual, pe o anumită zonă a produsului sau pe
întreaga suprafață a acestuia. Responsabilitatea în aceste cazuri îi revine vopsitorului.
În această subcategorie se pot enumera următoarele (Allcolors, 2014):
• Aspectul propriu-zis necorespunzător. Acoperirea aplicată pe suprafețele semnificative nu
trebuie să prezinte nici un spațiu în care să fie metal neacoperit de vopsea. Când suprafața
acoperită este examinată sub un unghi de 60° de la o distanță de cca. 3 metri, nu are voie să
prezinte rugozități, bule, zone opace, zgârieturi, cratere, umflături sau alte defecte vizuale:
contaminare cu alte culori, urme de grăsimi, fire de textile, păr etc.Suprafața vopsită trebuie
să prezinte o culoare și un luciu uniform, cu o bună putere de acoperire.
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Cand se examinează produsul în ansamblu, aspectul vizual al acestuia se verifică astfel:
- pentru exterior de la o distanță de cel puțin 5 metri;
- pentru interior de la o distanță de cel puțin 3 metri.
Luciul stratului de vopsea necorespunzător. Conformitatea luciului suprafeței de vopsea se
face de regulă cu un aparat de măsurare a luciului, realizat special pentru acest domeniu de
vopsire. În cazul în care suprafața de măsurat este prea mică și nu permite măsurarea
(Wieslaw, 2013)cu instrumente, gradul de luciu se verifică prin confruntare vizuală, sub un
unghi mediu (cca 60° înclinație), cu o plăcuță de referință.
În funcție de gradul de luciu există trei grupe principale:
Categoria 1:
0 - 30 ± 5 unităti – vopsea mată;
Categoria 2: 31 - 70 ± 7 unităti – vopsea semi lucioasă;
Categoria 3: 71 - 100 ± 10 unităti – vopsea lucioasă.
În cazul în care luciul nu este corespunzător și conform cu cerințele clientului se poate vorbi
de o neconformitate, care de multe ori duce la refuzul produsului în cauză de către client.
Această neconformitate se datorează în general alegerii greșite a pulberii de vopsea, a
polimerizării insuficiente sau suprapolimerizării stratului de vopsea.
Grosimea necorespunzătoare a stratului de vopsea. Pe fiecare produs de controlat, grosimea
peliculei se măsoară în cel puțin 5 zone (de cca. 1 cm2) cu 3-5 citiri pe zonă. Valoarea medie
a citirilor individuale la o zonă de măsurare reprezintă valoarea măsurată și înregistrată în
raportul de control. Nici o valoare măsurată nu poate fi sub 80% ca grosime minimă cerută,
situație în care produsul este neconform din punct de vedere a grosimii stratului de vopsea.
Cerințele sunt în general într-o plajă a parametrilor cuprinși între 60-90 microni cu un ± de
20%, la primul strat de vopsea, aceste valori dublându-se în cazul aplicării celui de-al doilea
strat de vopsea uzuală sau lac transparent, eventual la o revopsire în urma corecției vopsirii
primului strat de vopsea. Cele mai evidente cazuri de neconformități datorate nerespectării
aplicării unui strat corespunzător de vopsea sunt cel în care avem un strat de vopsea subțire,
sub 48 de microni, caz în care chiar și fără folosirea unui aparat de măsurare a grosimii, se
observă o nuanță a culorii și un aspect neuniform a suprafeței vopsite, total diferite față de cel
al produsului etalon, respectiv în cazul unei grosimi peste limita maximă admisă (108
microni), suprafața începe să aibă un aspect de aluat dospit până la cel de coajă de portocală.
Lipsa rezistenței stratului de vopsea la îndoire. Acest defect face parte din categoria celor care
ies în evidență doar în urma unor teste destructive suprafeței testate, fiind generate de lipsa
unei polimerizări corespunzătoare a stratului de vopsea după aplicarea vopselei pulbere pe
suprafața produsului în lucru. În momentul deformării suprafeței vopsite cu un obiect
contondent (dorn), vopseaua prezintă un aspect de ruptură cu aspect neuniform, fiind foarte
posibilă chiar desprinderea de bucăți de vopsea din zona respectivă.
Lipsa rezistenței stratului de vopsea la impact. Este un alt tip de defect generat de aceeași
factori ca și cel anterior prezentat, însă în condițiile unui impact semnificativ a suprafeței
vopsite cu un obiect contondent.

Neconformități generate de calitatea pretratamentului chimic
Înainte de vopsire, suprafața produselor trebuie curățată și pregătită pentru a fi capabilă să
se realizeze o aderență suficientă care să răspundă la acțiunea factorilor mecanico-fizici, respectiv
chimici (Allcolors, 2014).
Aderența neconformă a stratului de vopsea se încadrează în această subcategorie de
defecte. Este o aderență slabă a stratului de vopsea de suprafața produsului, putând fi locală sau pe
întreaga suprafață. Cauza este cea a unui pretratament chimic greșit, a lipsei acestuia sau a prezenței
pe suprafața produsului brut a unor substanțe care nu permit soluțiilor chimice să curețe suprafața
și să creeze o suprafață pregătită pentru o aderență minimă a vopselei de suprafața produsului, cum
ar fi în prezența produselor siliconice aplicate pe suprafața produsului. Astfel, efectul cel mai
evident este cel de descuamare a stratului de vopsea sau cel de desprindere a vopselei în urma
acțiunii unor instrumente mecanice la tăiere, găurire, lovire, zgâriere etc.
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Neconformități generate de calitatea materiei prime – vopseaua pulbere
Aceste defecte sunt generate de calitatea slabă a vopselei pulbere de la producător. În
majoritatea cazurilor vina este a producătorului de vopsea, generat de nerespectarea rețetarului de
lucru. Sunt însă și cazuri în care alegerea tipului de vopsea este cel care determină apariția acesui
defect, cum ar fi alegerea unei vopsele cu strat al vopselei polimerizate mult mai moale față de
cerințe pentru a rezista la factorii mecanici: zgâriere, lovire etc. sau alegerea unei vopsele mai dure,
neelastice care se rupe la îndoire. Acest defect este nominalizat a fi cel de rezistență neconformă
la testul de duritate (Buchholz) (Allcolors, 2014).
În această subcategorie este inclus și defectul de elasticitate neconformă a stratului de
vopsea, generat din cauze similare celui de dinainte.
Nu trebuie omis nici defectul de vopsea contaminată, generat de prezența unor puncte de
altă culoare în suprafața vopsită sau cel de vopsea cu bulgări, datorat stocării/depozitării în mediu
umed sau a transportului necorespunzător.
Neconformități generate de calitatea materiei prime, a pretratamentului chimic și a
vopsirii necorespunzătoare (Allcolors, 2014)
Sunt cazuri în care neconformitățile au ca sursă a defectelor tipologii diferite, combinate.
Astfel simultan cauza defectelor se poate regăsi în vina vopsitorului, a producătorului de vopsea
sau a pretratamentului chimic. Pot fi două sau chiar trei în același timp. Printre acestea se pot
enumera următoarele defecte, având prezentată semnificația lor chiar în denumirea acestora:
• lipsa rezistenței la acțiunea mediului sulfuros;
• lipsa rezistenței în ceață salină;
• lipsa rezistenței la acțiunea mediului acido-salin (test Machu);
• lipsa rezistenței la îmbătrânirea accelerată/natural;
• lipsa polimerizării corespunzătoare;
• lipsa rezistenței la acțiunea mortarului;
• lipsa rezistenței în apă aflată la punctual de fierbere;
• lipsa rezistenței la umiditate;
• lipsa rezistenței la prelucări mecanice.
Tipologii de defecte din punctual de vedere a solicitării clienților
Controlul produselor finite este una din etapele controlului de calitate (Ishikawa, 1985). În
cadrul acestui control se realizează măsurarea caracteristicilor de calitate prin utilizarea unor
aparaturi și tehnici special concepute și dezvoltate pentru vopsirea în câmp electrostatic.
Acest lucru se realizează cu scopul de a da siguranță vopsitorului în legătură cu
corectitudinea procesului implementat, respectiv despre faptul că minimul de calitate realizat, este
în măsură să satisfacă cerințele clientului (Boer & Blaga, 2014a). Totodată, clientul are la rândul
său o dovadă că cele solicitate sunt conform parametrilor așteptați iar produsul întrunește cerințele
de calitate specificate la semnarea contractului cu vopsitorul.
Un exemplu în acest sens este redat în tabelul următor (Tabel 1.24), unde: NOK reprezintă
defect neacceptat, produs neconform, iar √ evidențiază defect acceptat, produs conform.
Tabel 1.24. Catalog cu defecte neacceptate de client
Tip defect

Catalogare/
Dimensiune defect

Praf sau murdărie

Fibre

Zone de pe
produs
Zona B
√

≤ 1,0 mm

Zona A
√

> 1,0 mm

NOK

NOK

√

L ≤ 2 mm
2 mm ≤ L ≤ 5 mm

√
NOK

√
√

√
√

L > 5 mm

NOK

NOK

√
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Zgârieturi la suprafața vopselei,
lățime ≤ 0,2 mm

L ≤ 3 mm

√

√

√

L > 3 mm

NOK

NOK

√

Zgârieturi la suprafața vopselei,
lățime > 0,2 mm
Coajă de portocală

-

NOK

NOK

NOK

Ochi de pește

-

NOK

NOK

NOK

Exces de vopsea

-

NOK

NOK

NOK

Lipsă vopsea

-

NOK

NOK

NOK

Urme de polișare

-

NOK

NOK

√

Maxim defecte pe latură

5

1

2

4

Evaluare vizuală

În concordanță cu etalonul validat

În majoritatea cazurilor, clienții au propriile norme, clasificări sau așteptări care trebuie
respectate de către vopsitor, însă sunt cazuri când, clientul nu reușește șă prezinte ceea ce dorește,
caz în care apelează la priceperea și cunoștințele vopsitorului, astfel că informații precum cele
cuprinse în această lucrare sunt de un real folos celor interesați.
Nu există o clasificare a defectelor special creată pentru clienți, însă majoritatea defectelor
identificate de ei se regăsesc în următoarele categorii și în următoarele proporții (Tabel 1.25):
Tabel 1.25. Catalog cu tipologiile de defecte neacceptate de client
Tip de defecte
Vizuale

% din totalul defectelor sesizate
73

Rezistență la factori externi

22

Tehnice

5

Concluzii
Întrucât vopsirea cu pulbere în câmp electrostatic este relativ un domeniu tânăr pentru
tratarea și protecția suprafețelor metalice, literatura de specialiate nu este foarte vastă, existând
studii aprofundate doar în cadrul companiilor producătoare de vopsea pulbere.
Însă și acestea, prin specializarea lor, au informații care se axează în general pe domeniul
de cercetare și producție a vopselei și mai puțin pe cel al serviciului de vopsire (Boer & Blaga,
2012), fenomenul fiind identic și în cazul producătorilor de soluții pentru realizarea
pretratamentului chimic de dinaintea vopsirii propiu zise.
La nivel mondial, standardul Qualicoat este cel care realizează o parcurgere teoretică bazată
pe studii foarte serioase vizând materia primă-vopseaua pulbere, soluțiile de pretratament chimic
a suprafețelor pentru vopsit, respectiv a aplicatorilor vopsitori, însă toate sunt la nivelul de cerințe,
metode și teste necesare a fi îndeplinite pentru dovada entității care solicită acordarea licenței
Qualicoat drept o societate care prezintă garanția faptului că produsul sau serviciul său este
conform cerințelor de calitate.
Prezentul studiu reprezintă o mică parte dintr-un vast studiu de cercetare a întregului proces
de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic, menit să fie un ghid sau un manual pentru vopsitorulpersoană fizică sau juridică, care dorește să-și lărgească orizontul cunoașterii în domeniu.
1.2.1.2. Controlul calității procesului de producție și furnizării produselor
În vederea îmbunătățirii rezultatelor producției se pot aplica o serie de tehnici, metode și
instrumente care pot determina creșterea capacității de producție, a volumului de produse fabricate,
precum și îmbunătățirea controlului calității producției. Studiul ce urmează a fi prezentat
evidențiază strategia utilizată în domeniul controlului calității producției.
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Calitatea produselor este una din preocupările cele mai importante ale întregii activităţi
industriale (Marian, 2001b). Interesul pentru calitate a devenit atât de acut încât aproape în toate
ţările, ridicarea calităţii este unul din obiectivele principale. Producţia modernă nu mai este
posibilă fără o activitate eficientă în direcţia creşterii permanente a calităţii (Juran & Gryna, 1995).
Evoluţia soluţiilor tehnice, schimbarea permanentă a fabricaţiei are la bază ridicarea continuă a
laturilor calitative sub raport economic sau funcţional.
Controlul calităţii (Ishikawa, 1985) este definit ca o serie de tehnici şi activităţi cu caracter
operaţional, utilizate pentru satisfacerea condiţiilor referitoare la calitate. Repreintă o funcţiune
managerială folosită la verificarea funcţionalităţii standardelor privind serviciile, materialele,
procesele de prelucrare şi producţie, respectiv dacă acestea pot asigura prevenirea apariţiei
defectelor.
Orice organizaţie trebuie să folosească toate mijloacele pentru a preveni, detecta şi corecta
erorile care apar în diferitele etape de lucru. Pentru aceasta, trebuie ţinute sub control variabilele
care pot afecta calitatea şi care sunt rezultatul acţiunii factorilor umani, al naturii materialelor sau
al performanţelor echipamentelor şi a utilajelor.
Fundamente teoretice
În sensul cel mai actual asigurarea şi controlul calităţii semnifică dezvoltarea şi realizarea
specificaţiilor necesare pentru a produce în condiţii economice şi în măsură adecvată calitatea,
interschimbabilitatea, eficienţa şi durata de viaţă care să asigure unui produs piaţa de desfacere
actuală şi de perspectivă.
Pentru ingineria sistemelor de producţie, metodele şi tehnicile de control şi asigurare a
calităţii prezintă interes deosebit prin efectele economice deosebite, în sensul reducerii costurilor.
Controlului de calitate are două funcţii importante:
− Funcţia de control propriu-zis care urmăreşte: depistarea cauzelor care au dus la dereglări ce
au generat rebuturi, defecte; stabilirea măsurilor necesare pentru prevenirea şi eliminarea
aspectelor negative.
− Funcţia de ameliorare care presupune: cercetarea şi analiza reclamaţiilor; efectuarea studiilor
comparative cu produse similare; efectuarea de analize tehnice referitoare la eventualele
rebuturi obţinute.
Etapele controlului de calitate sunt următoarele:
1. Etapa de conceptie şi proiectare:
− se asigură o documentare largă asupra produselor similare realizate pe plan mondial şi se
determină o previziune asupra calităţii pentru alegerea variantei optime de proiectare;
− studiul de piaţă şi studiul capacităţii produselor de a satisface cerinţele beneficiarilor,
pentru stabilirea tehnologiei de fabricaţie şi proiectarea fabricaţiei.
2. Etapa pregătirii materiale a fabricaţiei:
− asigurarea cu personal competent profesional;
− efectuarea unor reglaje, reamplasări;
− aprovizionarea tehnico-materială, în cantitatea şi calitatea necesară procesului de
producţie.
3. Etapa asigurării concordanţei între calitatea concepţiei şi cea a fabricaţiei prin:
− executarea strictă a produselor şi operaţiilor prevăzute în documentaţia tehnică;
− obţinerea de produse cu indicii calitativi proiectaţi;
− realizarea randamentelor, productivităţii şi consumurilor normate.
4. Controlul produselor finite:
− masurarea caracteristicilor de calitate;
− verificarea preciziei determinărilor pentru stablilirea gradului de încredere în acestea;
− verificarea gradului de protecţie a ambalajului;
− comportamentul în timpul depozitării, transportului, manipulării.
5. Calitatea produselor la beneficiari:
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− comportarea lor în exploatare;
− colectarea de critici, observaţii, tendinţe.
Controlul calităţii produselor se realizează prin utilizarea diferitelor metode de analiză. Se
interpretează rezultatelor controlului eşantioanelor de produse, determinându-se astfel nivelul
calitativ al produsului final. Aceste metode de analiză sunt:
− Colectarea / recunoaşterea datelor colectate – reprezintă baza controlului calităţii, fără de
care orice decizie de îmbunătăţire a procesului tehnologic nu se poate adopta. Datele colectate
în timpul derulării procesului de control sunt importante pentru adoptarea deciziei de
continuare sau oprire a producţiei. Datele din fişa de urmărire sunt prelucrate (Nayatani et al.,
1994) şi pe baza acestora se adoptă strategii de control şi măsuri pentru îmbunătăţirea
procesului de producţie.
− Identificarea cauzelor generatoare de probleme în procesul de lucru – colectarea datelor din
producţie de completează cu identificarea cauzelor care generează neconformităţi. Unele
neconformităţi sunt cunoscute datorită experienţei anterioare, altele sunt prezentate în
literature de specialitate, iar restul se descoperă, prin teste, înaintea lansării producţiei, în
timpul şi după realizarea produselor. Pentru realizarea instruirii personalului (Blaga, 2011)
implicat în proces şi realizarea instrucţiunilor de lucru, se identifică panoplia de defecte care
cuprinde totalitatea defectelor cunoscute şi care trebuie actualizată periodic.
− Redarea variaţiilor din cadrul procesului de lucru – se folosesc o serie de instrumente de
calcul şi/sau grafice pentru a se putea realiza o prezentare a variaţiilor în decursul unei serii
sau lot, a tuturor indicatorilor şi parametrilor, respectiv a neconformităţilor sau schimbărilor,
de la cele specificate şi cuprinse în caietul de sarcini.
− Controlul procesului pe baza procedurile de control – procedurile de control sunt stabilite cu
scopul de a reprezenta baza normativă şi funcţională a fazei de control al produsului,
serviciului şi a întregului proces. Informaţiile cuprinse în conţinutul documentaţiei au rolul de
a descrie pas cu pas fiecare etapă, modalitate, activitate, responsabilitate, referinţe etc. pentru
a folosi în cadrul controlului procesului de lucru.
− Prezentarea corelaţiilor după analiza datelor obţinute – datele şi informaţiile rezultate în
urma controlului sunt analizate; se obţin primele rezultate şi pe baza lor, se pot face primele
estimări, concluzii, direcţii de perspectivă ale situației studiate. Astfel se fac legăturile și
diferenţele dintre etapele procesului, a parametrilor produselor/proceselor lotului sau seriei.
− Comunicarea rezultatelor – toate rezultatele analizelor efectuate trebuie aduse la cunoştinţa
tuturor celor implicaţi în procesul de producţie, indiferent de nivelul decizional şi de execuţie,
cu scopul luării la cunoştinţă de problemele apărute, de abaterile şi neconformităţile reclamate,
respectiv pentru a uşura luarea de decizii corespunzătoare şi a aduce procesul în limitele
stabilite, cu minimalizarea sau evitarea aducerii de prejudicii sau pierderi. Este util dacă se
folosesc soluţii şi reprezentări grafice sugestive, obiective, clare şi simple pentru a transmite
mesajul îmbunătăţirii calităţii produselor/serviciilor.
− Fişa de inspecţie şi planul de experienţă – realizate pe baza procesului de analiză şi control.
La baza funcţionării controlului calităţii (Tague, 2004) stau trei tipuri de procese:
− Procese principale, de realizare a produsului – sunt procesele care creează valoare, determină
calitatea produselor şi pentru care clientul plăteşte; acestea vizează: relaţia cu clientul;
controlul furnizării produsului; controlul produsului neconform.
− Procese suport, ajutătoare – sunt procesele care susţin procesele principale şi procesele
manageriale, cărora le asigură funcţionarea normală, fără pierderi: controlul documentelor;
controlul înregistrărilor; aprovizionarea; planificarea furnizării produsului/serviciului;
identificare şi trasabilitate; competenţă, conştientizare şi instruire; analiza datelor; evaluarea
gradului de satisfacţie al clientului; acţiuni corective; acţiuni preventive.
− Procese manageriale – sunt procesele care coordonează derularea proceselor principale şi
proceselor suport: stabilirea politicii şi obiectivelor în domeniul calităţii; planificarea
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sistemului de management al calităţii; asigurarea resurselor materiale şi umane; monitorizarea
şi măsurarea proceselor; audituri interne ale calităţii; analiza efectuată de management.
Sistemul de management al calităţiireprezintă pentru organizaţie un mod de
administrare/gestionare a organizaţiei care determină un grad sporit de satisfacţie pentru părţile
interesate de aceasta (Cameron et al., 2010). Acesta este perfecţionat continuu pentru a fi apt să
realizeze politica şi obiectivele calităţii stabilite şi adoptate de conducerea organizaţiei. În
consecință, se pune accentul mai mult pe prevenire decât pe soluţionarea neconformităţilor după
apariţia lor. Sistemul de management al calităţii este astfel organizat încât exercită (prin audituri
interne) un control exigent şi continuu al tuturor activităţilor cu efect asupra calităţii (Tang et al.,
1987).
Controlul producţiei si furnizării serviciului-aplicaţie practică
Controlul producţiei şi furnizării produselor într-o firmă de vopsire în câmp electrostatic
se realizează prin intermediul următorilor factori:
− asigurarea disponibilităţii informaţiilor ce descriu caracteristicile produsului;
− asigurarea instrucţiunilor care definesc modul de lucru si responsabilitatile persoanelor/
funcţiilor implicate;
− utilizarea echipamentelor corespunzatoare şi asigurarea mentenanţei acestora;
− utilizarea personalului calificat corespunzător;
− asigurarea infrastructurii necesare;
− supravegherea/ monitorizarea proceselor.
Cele nouă etape ale controlului de calitate sunt fondate pe baza traseului produsului brut în
cadrul procesului de producţie, de la intrarea şi până la ieşirea din societate în formă finită
(Fig.1.46.).

Fig.1.46. Traseul produsului în cadrul procesului de vopsire în câmp electrostatic

•

Astfel, controlul de calitate apare în următoarele etape:
Controlul mărfii recepţionate la intrarea în firmă (Tabel 1.26.):
− se identifică marfa pe baza actelor de însoţire marfă;
− se controlează şi se verifică:-starea ambalajului şi a mărfii;
− se numără paleţii,coletele şi marfa pe bucată;
− se consemnează datele în fişa de însoţire a mărfii.
Tabel 1.26. Verificarea produsului brut la recepţionarea în firmă
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Controlul mărfii la recepţionarea în secţia de vopsire (Tabel 1.27.):
− marfa se transportă la locul dedicat mascării părţilor şi orificiilor care nu vor fi vopsite;
− se verifică starea pieselor recepţionate:cantitatea exactă, conformitatea recepţiei, lipsa
elementelor de pe piese, eventualele deformări, îndoituri, depuneri de material după sudură,
rugină sau alte defecte de fabricaţie.
Părţi care trebuie mascate, respectiv orificii de protejat:
− conform desenelor tehnice primite de la furnizor;
Tabel 1.27. Verificarea produsului pe componente la recepţia în secţia de vopsire
Element
orificiu dr.-st. butuc
orificiu tijă
orificiu inferior/superior
orificii filetate
orificii pentru suport
orificiu de prindere
suporturi conice

•

•

•

•

•

•

Mascare

Protejare
x
x
x
x
x
x

x

Soluţie aleasă
dop silicon
tub silicon
tub silicon
dop silicon
dop silicon
dop silicon
manşon silicon

Observaţii

la cadre A
la cadre B

Controlul agăţării produselor pe sistemul conveior:
− se verifică corectitudinea tipologiei de instrumente de agăţare a produselor pe conveyor;
− starea tehnică a acestor instrumente;
− funcţionalitatea instrumentelor;
− cantitatea şi calitatea acestora.
Controlul pretratamentului chimic – înaintea vopsirii, are loc etapa de pretratament cu soluţii
chimice în băi de imersie/sprayere, în funcţie de tehnologia aplicată pentru diferitele tipuri de
material:
− se verifică băile de tratare chimică şi de clătire: conformitate parametrii de lucru;
− se reglează cantitativ şi calitativ parametrii băilor în cazul neconformităţilor;
− se reverifică parametrii de lucru a băilor;
− se consemnează datele şi reglajele în fişele de înregistrare.
Controlul cuptoarelor de uscare, respectiv polimerizare – înainte şi după vopsire sunt
controlate cuptoarele atât din punct de vedere funcţional cât şi cel al parametrilor tehnicofizici, respectiv conformităţii stării de curăţenie:
− se verifică gradul de polimerizare cu cartele T;
− se verifică temperatura de polimerizare cu aparatul HB.
Controlul vopsirii:
− parametrii de lucru se stabilesc de către şeful de tură cu consultarea obligatorie a
directorului de producţie;
− vopsirea se face cu centrala de vopsit automat;
− reglarea şi alimentarea sistemului se face sub stricta supraveghere a şefului de tură;
− înaintea începerii vopsirii se indentifică vopseaua şi se fac teste pe plăcuţele de probă;
− se supraveghează continuu procesul de vopsire direct de către vopsitori, aceştia corectând
manual eventualele zone neacoperite de către sistemul de vopsire automat.
Controlul îndepărtării elementelor de mascare şi protecţie:
− se face după ieşirea produselor din cuptorul de polimerizare;
− fiecare tip de element de mascare şi protecţie se va pune în cutia dedicată pentru fiecare tip
de element de mascare sau protecţie;
− cutiile de depozitează în zona de depozitare special pregătită.
Controlul aplicării abţibildurilor (stickere) pe produsele vopsite (Fig. 1.47.):
− se face în zona special dedicată acestei operaţiuni, doar de către personalul special pregătit
aplicării stickerelor pe produsele în lucru;
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− se face cu respectarea strict a celor învăţate şi conform cerinţelor clientului şi doar cu
stickerele specific fiecărui tip de produs.

Fig. 1.47. Instrucţiuni de lucru pentru aplicarea şi verificarea stickerelor
Controlul ambalării şi etichetării – se realizează conform descrierii din Caietul de sarcini al
produsului în lucru, respectiv a procedurilor şi instrucţiunilor de lucru pregătite:
− se controlează calitatea, cantitatea, conformitatea ambalajului şi exactitea/ corectitudinea
etichetelor de identificare de pe fiecare cutie/palet cu produs finit;
− se identifică şi contraverifică exactitatea informaţiilor de pe etichete cu cele reale din
cutii/paleţi, respectiv cele cuprinse în comanda clientului: codul componentului, descrierea
componentului, lotul, cantitatea.
În urma analizei efectuate, se evidenţiază importanţa şi efectele implementarii în cadrul
firmei a sistemului de management al calităţii, acesta subliniind faptul că organizaţia este capabilă
să livreze produsele aferente obiectului său de activitate pe baza standardelor de calitate
internaţionale (ISO).
Totodată, organizaţia a reuşit să proiecteze procesul de producţie al produselor în condiţii
controlate. Condiţiile controlate din cadrul firmei au inclus: disponibilitatea informaţiilor despre
caracteristicile produsului, disponibilitatea instrucţiunilor de lucru pentru operaţii şi procese,
disponibilitatea echipamentelor, a dispozitivelor de măsurare şi monitorizare, implementarea
activităţilor de livrare şi post-livrare. De asemenea, organizaţia a reuşit să valideze procesele de
producţie în sensul că a demonstrat capabilitatea acestor procese, obţinând rezultatele planificate.
•

Concluzii
Controlul calităţii reprezintă o funcţie managerială prin care se verifică dacă standardele
privind serviciile, materialele, procesele de prelucrare şi productie pot asigura prevenirea apariţiei
defectelor. O organizatie trebuie să folosească toate mijloacele practice pentru a preveni, detecta
şi corecta erorile care apar în diferitele etape de operare. Pentru a se realiza un control real al
calităţii, trebuie tinute sub control variabilele care pot afecta calitatea şi care sunt rezultatul acţiunii
oamenilor, al naturii materialelor sau al performanţelor echipamentelor.
Controlul calităţii trebuie să fie prezent în etapele premergătoare proceselor de fabricație,
în timpul acesteia la controlul produselor finite şi livrarea acestora, fiind necesară totodată
urmarirea comportării în exploatare a acestora.
De modul cum este organizat controlul activităţii agentului economic depinde în mod direct
şi nemijlocit creşterea rentabilităţii şi valorificarea superioară a materiilor prime, asigurarea unei
eficienţe sporite din punct de vedere al tuturor indicatorilor utilizaţi şi realizaţi.
1.2.1.3. Controlul calității produselor finite
În cadrul verificării calității stratului de vopsea aplicată pe produsele clientului prin
vopsirea în camp electrostatic, din setul de operațiile de control a produsului finit face parte și
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măsurarea grosimii stratului de vopsea, această operație fiind un factor important la decizionarea
conformității calității produsului final (Boer & Blaga, 2015b).
Măsurarea se face cu ajutorul unui tip de aparat care exploatează principiul interacțiunii
dintre suprafața nemetalică și un câmp electromagnetic de frecvență joasă.
Fundamente teoretice
În anul 1883, după descoperirea experimentală de către Michael Faraday a fenomenului de
inducţie electromagnetic, Heinrich Lenz sintetizează indicaţiile lui Faraday asupra sensurilor
curenţilor electrici induşi și formulează următoarea regulă pentru determinarea sensului curentului
indus ce-i poartă numele – Legea lui Lenz: Întotdeauna curentul indus are sensul astfel încât să se
opună cauzei care îl produce.
Sensul curentului indus depinde de felul în care variază fluxul magnetic inductor. Astfel,
la creşterea fluxului magnetic inductor curentul indus are un sens, iar în cazul scăderii fluxului
magnetic, curentul indus îşi schimbă sensul (Fig. 1.48.).

Fig. 1.48. Sensul curentului indus
Astăzi regula lui Lenz se enunţă astfel:Tensiunea electromotoare indusă şi curentul indus
au un astfel de sens, încât fluxul magnetic produs de curentul indus să se opună variaţiei fluxului
magnetic inductor.
Currenții Eddy(numiți și curenți Foucault) sunt curenți electrici circulari induși în
interiorul conductorilor de un câmp magnetic variabil în conductor, datorită legii de inducție a lui
Faraday. Currenții Eddy circulă în bucle închise în interiorul conductorilor, în planuri
perpendiculare pe câmpul magnetic. Ei pot fi induși în interiorul conductorilor staționari de un
câmp magnetic variabil in timp creat, de exemplu, de un electromagnet de curent alternativ sau
transformator sau prin mișcarea relativă dintre un magnet și un conductor din apropiere.
Amplitudinea curentului pe o anumită buclă este proporțională cu intensitatea câmpului magnetic,
zona buclei și rata de schimbare a fluxului, și invers proporțională cu rezistivitatea materialului
(Donald, 1990).
Controlul produselor finite
Controlul produselor finite este prima din etapele controlului de calitate. În cadrul acestei
etape se realizează măsurarea caracteristicilor de calitate prin utilizarea unor aparaturi și tehnici
special concepute și dezvoltate pentru vopsirea în câmp electrostatic, însă cu aplicații și în alte
tipuri de vopsiri.În general, baza sistemului și procesului de vopsire în câmp electrostatic este
fundamentată pe anumite standarde dedicate special pentru acest tip de vopsire. Standardul aplicat
de majoritatea vopsitorilor cu pulbere în câmp electrostatic este standardul Qualicoat.
Qualicoat este o organizație de marcă în domeniul calității care urmărește să mențină și să
promoveze calitatea acoperirii pe aluminiu și aliajele sale în cazul aplicațiilor arhitecturale. Pentru
a determina dacă o acoperire îndeplinește sau nu cerințele unui client, rezultatele trebuie să fie
măsurabile pe baza specificațiilor tehnice.Lucrând în numele clienților care au produse ce necesită
acoperiri, Qualicoat definește cerințele de calitate cuprinzătoare și monitorizează respectarea
acestora de către firme licențiate în întreaga lume. Acest lucru oferă cumpărătorilor de produse din
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aluminiu acoperit garanția că vor primi un produs premium, oferind în același timp valoare pe
termen lung și o calitate constantă (Qualicoat, 2014).
Controlul produselor finite. Studiu de caz
Pentru a realiza testele prevăzute în standardul amintit este nevoie ca să se colecteze date
ce sunt obținute doar prin folosirea unor aparate speciale folosite la măsurarea (Tabel 1.28.):
grosimii stratului de vopsea, gradului de luciu, resistența la impact, rezistența la îndoire, duritate,
aderență, elasticitate, rezistența în mediu acido-salin etc.
Tabel 1.28. Parametrii vopsirii de calitate
Teste

Metoda

Limite

Grosime strat vopsea

ISO 2360 : 1995

60 - 100 microni

Grad luciu

ISO 2813 : 1994

0 - 100

Rezistenta la impact

ASTM D2794 : 1993

>= 2,5 Nm

Rezistenta la indoire (Ø 5mm)

ISO 1519 : 1995

OK

Duritate BUCHOLTZ

ISO 2815 : 1998

80 - 100 "

Aderenta peliculei

ISO 2409 : 1994

GT0

Elasticitatea peliculei

ISO 1520 : 1995

>= 5mm

Testarea se face direct pe suprafața vopsită a produsului finit, respectiv pe plăcuțele de
probă puse pe linia de vopsire alături de produsele de verificat.
Una dintre măsurători și cea mai frecventă este cea a măsurării grosimii stratului de vopsea.
Aceasta se poate realiza prin teste distructive sau nondistructive. Testele distructive presupun
secționarea produsului în zona dorită pentru a se cunoaște și măsura grosimea stratului de vopsea
în secțiune la un microscop cu gradație (Fig. 1.49.).

Fig. 1.49. Măsurarea grosimii stratului de vopsea
Testele nondistructive se realizează cu un aparat de măsurare special conceput pentru acest
tip de măsurători. Funcționarea acestor aparate de măsurare se bazează pe două principii:
− principiul inducției magnetice pentru suprafețe feromagnetice;
− principiul curentului Eddy.
Aparatele mai vechi sunt specializate doar pe folosirea unui singur principiu, ca atare se
pot măsura produse doar pentru destinația specifică pentru care au fost create. Ca observație, pot
rezulta valori eronate, cu indici foarte mari, în cazul în care aceste aparate sunt folosite pentru alte
substraturi decât cele pentru care au fost create, de exemplu măsurarea stratului de aluminiu cu
aparat destinat măsurării fierului, valorile fiind mult peste limitele normale.
În prezenta lucrare se face referire la aparatele folosite pentru măsurarea suprafețelor
neferoase, respectiv la cele moderne setate pe ambele principii și pregătite pentru măsurarea
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ambelor tipologii de suprafețe, aceste aparate putând să identifice automat tipul suprafeței
măsurate (Fig. 1.50.).

Fig. 1.50. Aparat folosit pentru măsurarea suprafețelor neferoase
Aceste aparate măsoară grosimea stratului de vopsea ce acoperă profilul, utilizând diverse
procedee. Majoritatea aparatelor exploatează principiul interacţiunii dintre suprafața nemetalică şi
un câmp electromagnetic de frecvenţă joasă. Dacă o înfăşurare parcursă de un curent alternativ
este plasată în apropierea unui conductor electric, fluxul magnetic variabil produs de aceasta va
induce în conductor un curent circulant, numit curent Eddy. Orice curent circulant indus în
conductor va produce la rândul sau un câmp magnetic secundar, ce interacţionează cu fluxul
magnetic principal al bobinei, producând variaţii ale curentului din aceasta.
Această clasă de aparate monitorizează efectele curentului Eddy indus în suprafețele testate
(Donald, 1990). Există două categorii constructive de aparate ce exploatează acest fenomen:
− aparate cu înfăşurări alimentate continuu de curenţi alternativi, cu frecvenţe uzuale de 1000 Hz
− aparate cu înfăşurări alimentate în impulsuri.
În concordanţă cu legea lui Lenz, curentul indus în înfăşurarea de excitaţie de către câmpul
magnetic secundar se opune curentului primar. Ca rezultat se va detecta o scădere a curentului
principal de excitaţie şi o creştere aparentă a impedanţei înfăşurării de excitaţie.
Pe scurt, apropierea unei bare conductoare de o înfăşurare de excitaţie parcursă de un
current alternativ, va duce la modificarea curentului ce parcurge înfăşurarea. Astfel, aparatele
bazate pe principiul lui Eddy vor detecta toate tipurile de suprafețe nemetalice. În absenţa
suprafeței nemetalice, curentul din înfăşurarea de excitaţie depinde numai de impedanţa acesteia.
Dacă înfăşurarea este adusă în apropierea unui conductor (Al) atunci în aceasta iau naştere
curenţi Eddy cu circulaţie peliculară (Fig. 1.51.), care produc un câmp magnetic secundar ce
interferează şi modifică valoarea câmpului magnetic principal.
Reprezentarea din Fig. 1.51. a fost realizată în vederea înțelegerii importanței suprafeței
care se măsoară în procesul de control al vopsirii în câmp electrostatic, deoarece valoarea indicată
de instrumentul utilizat pentru măsurarea grosimii nu este reală deoarece este influențată:
− din punct de vedere a tipologiei materialului din care este confecționat produsul;
− din punct de vedere a mărimii suprafeței care se măsoară;
− din punctul de vedere a planeității suprafeței măsurate.

Fig. 1.51. Reprezentarea curenților Eddy în timpul măsurării grosimii pe suprafața vopsită
- 134 -

REALIZĂRI ȘTIINȚIFICE

Prof.dr.ing. Petruța BLAGA

Dacă în primul caz, măsurarea se poate rezolva prin folosirea aparatului dedicat tipologiei
suprafeței, în celelalte două cazuri – dacă suprafața este foarte mică sau este neplană pe axa Ox
orizontală – rezultatele vor fi denaturate. Eroarea va fi evidentă chiar și în cazul măsurării unei
suprafețe mici și nevopsite (Fig. 1.52.):

a

b

c

Fig. 1.52. (a) Suprafață nevopsită; (b) Rezultate măsurate; (c) Puncte măsurate.
Orice denivelare, muchie etc. vor conduce la crearea de valori atipice prin influența directă
asupra câmpului magnetic principal și secundar, curenții Eddy propagându-se doar pe o distanță
foarte mică – în cazul prezentat 4 mm în zonele punctelor 1, 2, 3, 4– știind că fabricantul aparatelor
a specificat clar că pentru realizarea măsurării grosimii stratului de vopsea este necesară o
suprafață plană de cel puțin Ø 20 mm (punctul 5 din Fig. 1.52.c). Generalizând ar trebui să existe
minimum 1 cm² de suprafață perfect plană (Tabel 1.29.).
Tabel 1.29. Date tehnice (sistem metric)
Tip de calibrare

F

FN

N

Principiu de
măsurare

Inducție
magnetică

Inducție magnetică/
Curenți Eddy

Curenți Eddy

Interval de măsurare

0…3000µm

0…2000µm

0…2000µm

Zona țintă minimă

Ø 20 mm

Ø 20 mm

Ø 20 mm

Rezoluție interval minim

0,1 µm

0,1 µm

0,15 µm

Grosimea minimă substrat

F=0,5 mm

F=0,5 mm, N=50µm

N=50µm

Greutate

aprox. 200 g

aprox. 200 g

aprox. 160 g

Temperatura ambientală

0….50 °C

0….50 °C

0….48 °C

Alimentarea electrică

2 baterii AAA

2 baterii AAA

2 baterii AAA

Concluzii
În concluzie, decizia de a măsura suprafețe neplane, respectiv cele cu o suprafață sub Ø 20
mm nu este corectă și crează erori la redarea valorii exacte a grosimii stratului de vopsea în cazul
folosirii aparatelor de măsurare bazate pe principiul inducției electromagnetice.
În producție, respectiv laborator aparatele indică valori reale imediat după aplicarea sondei
componente pe suprafața produsului finit fără a se distruge produsul iar valorile indicate de aparat
sunt similar cu cele pe care le-am obține în cazul testării grosimii stratului de vopsea prin tăierea
produsului și vizualizarea secțiunii la microscop.
Avantajul aparatelor amintite este cel de a primi un răspuns foarte rapid în ceea ce privește
grosimea stratului de vopsea aplicată pe suportul testat, respectiv faptul că produsul nu este distrus.
Însă trebuie să se țină seama de faptul că se poate beneficia de aceste două avantaje ale
aparatelor în cauză doar dacă nu se măsoarăsuprafețe neregulare și foarte înguste pentru a nu
denatura rezultatele reale ale grosimii stratului de vopsea.
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1.2.2. Optimizarea costurilor în procesul de producție din domeniul vopsirii în câmp
electrostatic. Studii de caz
O parte a studiilor efectuate în cadrul companiei S.C. Allcolors Serv SRL din România,
lider naţional în domeniul serviciilor de vopsire în câmp electrostatic, au avut ca scop analiza
costurilor de producție și identificarea acelor indicatori critici de calitate ai proceselor de tratare
chimică care ar putea compromite întregul proces de vopsire în câmp electrostatic și implicit ar
putea afecta costurile de producție.
În vederea obţinerii unor tratamente chimice mai eficiente şi cu un cost mai redus,
managementul de vârf al companiei a decis, în urma unei analize atente şi amănunţite, optimizarea
procesului tehnologic al proceselor chimice de tratare a produselor. În acest sens, au fost
reproiectate procesele componente ale procesului tehnologic de tratament chimic cu scopul
scăderii costurilor tratamentului chimic al apelor reziduale și protecția mediului înconjurător prin
reciclarea apelor din atelierele de producţie.
1.2.2.1. Optimizarea costurilor de producţie în procesul de tratare a apei industriale
reziduale
Apele uzate industriale reprezintă o sursă importantă de poluare a apelor naturale. Pentru
evitarea poluării apelor naturale, deversarea apelor uzate nu este permisă decât după ce acestea au
fost astfel tratate printr-o serie de procese mecanice, biologice – aerobe sau anaerobe şi fizicochimice de o complexitate deosebită astfel încât apele uzate să ajungă la parametri care să nu pună
în pericol mediul înconjurător.
De aceea, proiectarea în acest caz trebuie să fie sprijinită de cercetări bine fundamentate,
iar exploatarea trebuie să urmărească şi să adapteze procesul de epurare unor eventuale schimbări,
inerente, ale procesului tehnologic industrial (Boer & Blaga, 2014b).
Fundamente teoretice
Apele uzate sunt principala sursă de poluare a apelor naturale ca urmare a deversării
acestora în diverşi receptori. Compoziţia apelor uzate depinde de provenienţa acestora ele putând
fi ape uzate menajere sau ape uzate industriale. Pentru evitarea poluării apelor naturale, deversarea
apelor uzate (Roşu & Creţu, 1998) nu este permisă decât după ce acestea au fost astfel tratate încât
să ajungă la parametri care să nu pună în pericol mediul înconjurător (Puşcaş, 2003). Parametrii
apelor deversate sunt reglementate prin două norme şi anume NTPA 002/2002 pentru apele ce
sunt deversate în reţelele de canalizare şi NTPA 001/2002 pentru apele ce sunt deversare în
receptori naturali. Pentru atingerea acestor parametri tratamentul apelor uzate diferă în funcţie de
provenienţa acestora. Procesele de epurare a apelor uzate sunt în general procese mecanice, fizicochimice sau biologice – aerobe sau anaerobe. Tratarea apei reziduale este un proces complex în
care trebuie luate în considerare atât protejarea resursei – apa, cât şi prevenirea distrugerii mediului
înconjurător (Stahl, 1995). Procesele optime sunt proiectate astfel încât să asigure o curăţare
eficientă a apei rezidualeşi o reducere a costurilor (Parker, 1998).
Multe procese se bazează pe dozarea substanţelor chimice, respectiv procese controlate şi
automatizate. În funcţie de natura apei reziduale se propun soluţii fizice, chimice sau biologice în
conformitate cu legislaţia în vigoare:
− neutralizarea valorii pH-ului: dozarea controlata a acizilor/alcalinilor;
− controlul concentraţiei de oxigen în bazinele de aerisire ale instalaţiilor de tratare a apei;
− dozarea controlată a agenţilor de reducere/oxidare pentru decontaminarea apei de proces ce
conţine, de exemplu, crom sau cianură;
− precipitarea fosfatului: dozarea clorurii de fier (III);
− flocularea optimă a poluanţilor precipitabili: dozarea soluţiei de polimeri;
− îndepărtarea poluanţilor precipitabili din filtrul gravitaţional;
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− deshidratarea nămolului prin dozarea polielectrolita;
− desalinizarea apei prin procesul de osmoză inversă;
− în unele ţări se aplică: dozarea controlată a dezinfectanţilor în bazinul de limpezire ulterioară
şi distrugerea în funcţie de valori a dezinfectanţilor în exces înainte ca apa reziduală să fie
deversată în natură (Roşu, 1999).
Optimizarea costurilor de producţie la tratarea apei industriale reziduale
Apele uzate industriale se caracterizează printr-o compoziţie variată (germeni patogeni,
suspensii, substanţe uşor biodegradabile, substanţe toxice) care determină o influenţă negativă
asupra calităţii receptorilor. Modificări importante în ceea ce priveşte compoziţia apelor uzate pot
apărea chiar în cazul unei aceleaşi întreprinderi ca urmare a schimbărilor intervenite în structura
producţiei sau a modificării procesului tehnologic (D’Ouville et al., 1998).
Cunoaşterea procesului tehnologic industrial (Ishikawa, 1985), în măsura în care acesta
conduce la stabilirea originii şi a caracteristicilor calitative (Juran & Gryna, 1995) ale apelor uzate,
reprezintă una dintre condiţiile de bază pentru o proiectare judicioasă a proceselor de depoluare
industriale şi, mai târziu, a exploatării acestora.
Acest deziderat presupune un proces complex de optimizare a întregului proces tehnologic
(Tang et al., 1987), respectiv o nouă proiectare a proceselor componente încât să asigure o curăţare
eficientă a apei reziduale în condiţiile unor reduceri a costurilor de producţie (Faria et al., 2010).
Procesul tehnologic de tratare a apei industriale reziduale
După recepție, produsele clientului sunt introduse pe linia de producție și sunt supuse unui
tratament chimic de degresare, decapare și dezoxidare, respectiv pasivare conform descrierii și
parametrilor din următoarele tabele, în funcţie de tipologia materialului din care sunt confecţionate.
Pretratamentul produselor din aluminiu
Produsele brute recepționate de la client pot fi vopsite doar după ce acestea au fost supuse
unui tratament de curățare de impurități, uleiuri, grăsimi, resturi de la prelucrarea mecanică etc.,
urmat de o decapare a suprafeței superficiale a produselor, urmatdeaplicarea unuistrat de conversie
cu scopul facilitării și garantării aderenței astrului de vopsea pe suprafața tratată a produselor
(Spencer & Watson, 1997). Între cele trei faze principale, respectiv înainte și după acestea sunt
faze de spălare a produselor, respectiv neutralizare a soluțiilor de pe produse prin dușurile cu apă
indistrială și demineralizată. Sumar, etapele parcurse sunt descrise în Tabelul 1.30.
Tabel 1.30. Etapele pretratamentului produselor din aluminiu
Etape
Clătire apă industrială
Degresare
Clătire apă industrială
Clătire apă industrială
Dezoxidare-decapare
Clătire apă industrială
Clătire apă demineralizată

Parametri
Conductivitate
Temperatură
Temperatură
Concentrație
Timp
Conductivitate
Temperatură
Conductivitate
Temperatură
Temperatură
Concentrație
Timp
Conductivitate
Temperatură
Conductivitate
Temperatură
- 137 -

Limite
Max. 5000 µS/cm
20-40o C
45-60o C
3-6 g/l
3-6 min
Max. 5000 µS/cm
20-40o C
Max. 3000 µS/cm
20-40o C
20-40o C
4-5 g/l
3-6 min
Max. 2000 µS/cm
20-40o C
Max. 30 µS/cm
20-40o C
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Temperatură
pH
Timp
Conductivitate
Temperatură

25-30o C
2.5 - 3.2
3-6 min
Max. 30 µS/cm
20-40o C

Pretratamentul produselor din fier/oţel
La fel ca și în cazul pretratamentului produselor din aluminiu, produsele din oțel sau fier
sunt supuse parcurgerii etapelor de curățare și tratament al suprafețelor produselor prin dușurile
din tunelul de pretratament chimic (Tabel 1.31.), cu unele diferențe, specifice tipologiei
materialului din care sunt confecționate produsele, respectiv prin spălarea și neutralizarea
soluțiilor cu apă industrială și demineralizată, adică:
Tabel 1.31. Etapele pretratamentului produselor din fier/oțel
Etape
Clătire apă industrială

Degresare
Clătire apă industrială
Clătire apă demineralizată

Pasivare
Clătire apă demineralizată
Clătire apă demineralizată

Parametri
Temperatură
Presiune
Temperatură
Concentrație
Timp
Presiune
Conductivitate
Presiune
Conductivitate
Presiune
Temperatură
pH
Timp
Presiune
Conductivitate
Presiune
Conductivitate
Presiune

Limite
Temperatura mediului
1.5 - 2 bar
50-60o C
2-5 g/l
1-3 min
1.5 - 2 bar
Max. 800 µS/cm
1.5 - 2 bar
Max. 50 µS/cm
0.7 - 1 bar
Temperatura mediului
4.0 - 4.2
1-3 min
0.7 - 1 bar
Max. 150 µS/cm
0.7 - 1 bar
Max. 10 µS/cm
0.7 - 1 bar

Costurile de producţie la tratarea apei industriale reziduale
În timpul derulării procesului tehnologic apele folosite pentru clătirea produselor,
indiferent de faza luată în analiză, sunt supuse unui proces de tratament continuu (Crittenden,
2005) realizat de staţiile de demineralizare şi filtrare cu scopul menţinerii în parametrii necesari,
pentru evitarea unor neconformităţi generatoare de defecte (Tague, 2004) şi creşterea costului
produsului final şi implicit cel al producţiei (Albers, 1994).
Apele contaminate sunt supuse unui tratament care implică operaţiuni de neutralizare,
floculare, separare şi filtrare, realizate prin intermediul unei staţii de tratare a apelor uzate şi
contaminate, fără de care procesul de lucru nu ar fi corespunzător în ceea ce priveşte protecţia
mediului înconjurător şi a oamenilor/animalelor, respectiv unitatea de lucru în cauză nu ar primi
aprobările necesare pentru desfăşurarea activităţii (Kang et al., 2013).
Dacă se iau în calcul doar costurile tratamentului pentru apa dintr-un singur bazin cu apă
industrială (14,4 m³) care sunt defalcate în Tabelele 1.32., 1.33. şi 1.34., se poate evidenţia costul
total necesar pentru tratamentul apei din bazinul respectiv după golirea acestuia în cazul schimbării
apei cu o cantitate nouă:

- 138 -

REALIZĂRI ȘTIINȚIFICE

Prof.dr.ing. Petruța BLAGA

Tabel 1.32. Costul tratamentului apei reziduale
Costuri tratament ape reziduale 1
Substanțe chimice
Cantitate
Materii prime
(kg/m3)
Acid
0.5 - 1.5
Agent stabilizator
0.2 - 0.5
Var
1.25
Agent floculant
0.5 - 1.5
Agent de neutralizare
0.005 - 0.01
Total T1 (lei)
-

Preț
(lei/kg)
61.2
10.34
10.93
10.96
18.27
-

Apă
Apă reziduală
(m3)
14.4
14.4
14.4
14.4
14.4
-

Profile Al - Imersie
Cantitate
Costuri
folosită (m3)
(lei)
7.2
440.64
2.88
29.78
18
196.74
7.2
78.91
0.072
1.32
747.39

Tabel 1.33. Costul cantității de apă utilizată
Apă reziduală
Materii prime

Cantitate
(m3)

Preț
(lei/ m3)

Apă reziduală
(m3)

Cantitate
folosită (m3)

14.4

2.78

14,4

14.4

Apă
Total T2 (lei)

-

-

-

-

Costuri
(lei)
40.03
40.03

Tabel 1.34. Costul cantității de electricitate utilizată
Electricitate
Putere
(kw/h)
1.4
0.09
0.25
0.12
1.27
1.27

Utilaje
Pompă absorbție (1)
Pompă dozare (7)
Motor agitator (2)
Motor agitator (1)
Pompă filtru (1)
Pompă filtropresă (1)
Total T3 (lei)

-

Capacitate
(m3/h)
21.2
0.3
21.2
21.2
-

Preț
(lei/kw/h)
4847.18
4847.18
4847.18
4847.18
4847.18
4847.18
-

Cantitate
(m3)
14.4
14.4
14.4
14.4
14.4
14.4
-

Costuri
(lei)
4.61
146.58
58.17
27.92
4.18
4.18
237.27

Din analiza efectuată rezultă costul final pentru tratamentul unei cantităţi de 14,4 m³ apă
reziduală, respectiv a unei băi clătire de pe linia de pretratament chimic al produselor.
Optimizarea procesului tehnologic. Reducerea costurilor de producţie
Procesul tehnologic este astfel conceput încât la începutul oricărui tratament chimic
(Kawamura, 2000), produsele pregătite pentru tratament chimic sunt spălate cu un jet de apă
industrială cu scopul îndepărtării grosiere a diferitelor mizerii, impurităţi, etc şi pentru a proteja
următoarea baie de încărcare cu cele menţionate anterior, în cazul analizat fiind vorba de baia de
degresare. Ordinea acestor băi pretratament este evidenţiată în descrierea procesului tehnologic.
Ideea care s-a implementat în ceea ce priveşte procesul tehnologic este următoarea
(Fig.1.53.): în locul băii de spălare grosieră cu apă industrială (B.) de pe linia de pretratament
chimic feroase (1.), soda de degresare uzată şi în afara parametrilor prevăzuţi în Instrucţiunile de
lucru din baia de degresare (A.), (dar încă activă din punct de vedere fizico-chimic) de pe linia de
pretratament neferoase IM (3.) (în afara parametrilor de lucru admiși) va fi folosită în locul unei
noi cantități de apă industrială necesar pentru spălarea grosieră de pa linia de pretratament chimic
al produselor feroase.
Astfel, se poate observa că, în loc ca soluţia de degresare din baia de degresare (A.) să fie
introdusă în sistemul de tratare şi prelucrare pentru a fi evacuată în reţeaua de canalizare (Lindsten,
1984), ea va fi reintrodusă în sistemul de pretratament, în locul apei de spălare grosieră (B.) de pe
linia de pretratament feroase (1.).
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Schematic, reprezentarea acestei idei este următoarea:

Fig. 1.53. Optimizarea procesului tehnologic la tratarea apei industriale reziduale
Apa din bazinul de spălare grosieră (B.) va fi evacuată şi supusă tratamentului pentru a fi
posibilă evacuarea ei în reţeaua de canalizare, costurile acestor manevre şi costurile de transvazare
a soluţiei conform celor descrise mai sus fiind redate în Tabelele 1.35., 1.36., 1.37. și 1.38.:
Tabel 1.35. Costul funcționării utilajelor la tratamentul apei reziduale
Costuri tratament ape reziduale 2

Denumire utilaj
Pompă absorbție (1)
Pompă dozare (7)
Motor agitator (2)
Motor agitator (1)
Pompă filtru (1)
Pompă filtropresă (1)
Total T 1.1 (lei)

Utilaj
Amortizare
lunară
62.35
62.35
62.35
62.35
62.35
62.35
-

Zile lucru/
lună
21
21
21
21
21
21
-

Ore
lucru
10
10
10
10
10
10
-

Profile Al - Imersie
Cantitate apă
Costuri
reziduală (m3)
(lei)
14.4
0.30
14.4
0.30
14.4
0.30
14.4
0.30
14.4
0.30
14.4
0.30
1.80

Tabel 1.36. Costul utilizării echipamentului de ridicat și stivuit
Denumire utilaj

Stivuitor
Total T 2.1 (lei)

Utilaj
Amortizare
lunară
1229
-

Zile lucru/
lună
21
-

Ore
lucru
10
-

Profile Al - Imersie
Cantitate apă
Costuri
reziduală (m3)
(lei)
14.4
5.85
5.85

Tabel 1.37. Costul cantității de gaz utilizat
Denumire

Gaz

Combustibil
Cost butelie/10h
(lei)
73

Total T 3.1 (lei)

Zile lucru/
lună
1
-

Ore
lucru
0.1
-

Profile Al - Imersie
Cantitate apă
Costuri
reziduală (m3)
(lei)
14.4
7.30
7.30

Tabel 1.38. Costul resursei umane
Denumire

Operator
Total T 4.1 (lei)

Resurse umane
Salar mediu orar
(lei)
4.5
-

Zile lucru/
lună
1
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Ore
lucru
2
-

Profile Al - Imersie
Cantitate apă
Costuri
reziduală (m3)
(lei)
14.4
9.00
9.00
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Comparând cele două costuri obţinute, se observă că soluţia propusă este mult mai
rentabilă, respectiv este mai ecologică, cu efect pozitiv asupra protejării mediului înconjurător.
În cazul schimbării regulate de minim 3 ori/an a 3 bazine de prespălare, se obţine o reducere
a costurilor cu o sumă deloc de neglijat, având în vedere şi impactul ecologic al celor analizate.
Concluzii
În cazul tratării apelor industriale reziduale, S.C. Allcolors Serv SRL din România a
procedat la reorganizarea întregului proces tehnologic prin procese complexe de optimizare astfel
încât a reuşit să asigure o curăţare eficientă a apei reziduale în condiţiile unor reduceri a costurilor
de producţie.
Chiar dacă sumele obținute, după analiza celor prezentate, nu sunt de ordinul milioanelor
se poate evidenţia faptul că firma a aplicat un management responsabil față de reducerea costurilor
de producţie şi faţă de protecția mediului înconjurător, efortul realizării și aplicării ideii
implementate fiind deloc neglijabil.
În schimb, acest efort a condus la catalogarea firmei în rândul acelor companii care-și
asumă în mod voit și conștient responsabilitatea față de proprii angajați şi faţă de societate în ceea
ce privește protejarea mediului înconjurător.
1.2.2.2. Optimizarea costurilor de producţie prin reproiectarea procesului de tratare a
apei industriale reziduale
Apele uzate sunt principala sursă de poluare a apelor naturale ca urmare a deversării
acestora în receptori. Prin poluarea apei se înțelege alterarea caracteristicilor fizico-chimice și
biologice ale apei ca urmare a activităților umane și care face ca apele să devină improprii utilizării.
Compoziția apelor uzate depinde de proveniența acestora ele putând fi ape uzate menajere sau ape
uzate industriale. Pentru evitarea poluării apelor naturale, deversarea apelor uzate nu este permisă
decât după ce au fost tratate astfel încât acestea să ajungă la parametri care să nu pună în pericol
mediul înconjurător (Urdă, 2002). Parametri apelor deversate sunt reglementate prin două norme
și anume NTPA 002/2002 pentru apele ce sunt deversate în rețelele de canalizare și NTPA
001/2002 pentru apele ce sunt deversare în receptori naturali. Pentru atingerea acestor parametri
tratamentul apelor uzate diferă în funcție de proveniența acestora. Procesele de epurare a apelor
uzate sunt în general procese mecanice, fizico-chimice sau biologice, aerobe sau anaerobe.
Lucrarea își propune să prezinte o soluție pentru tratarea apei industriale reziduale rezultate
din procesul de pretratatament chimic din industria vopsirii în câmp electrostatic, care asigură
totodată și o depoluare a apei, prevenind astfel distrugerea mediului înconjurător.
Optimizarea procesului tehnologic propus presupune reproiectarea procesului de
pretratament prin schimbarea traseului apei reziduale și redirijarea ei într-un sistem creat în firmă
pe baza observațiilor realizate pe parcursul a doi ani de probe și teste.
Rezultatele au fost confirmate de faptul că prin sistemul realizat se poate asigura o curățare
eficientă a apei reziduale și o reintroducere a ei în procesul de lucru fără a afecta sub nici un fel
calitatea procesului și a produselor pretratate astfel. Ca urmare, s-au realizat reduceri a costurilor
de producție (Boer & Blaga, 2014a) prin folosirea acestui sistem, atât prin scăderea cantității de
apă folosită din rețeaua de distribuție, cât și prin scăderea cantității de substanțe chimice necesare
pentru pretratamentul cantității de apă contaminată.
Vopsirea în câmp electrostatic face parte din domeniul activităților de tratare, acoperire și
decorare a suprafețelor metalice. Din categoria categoriilor de vopsire în câmp electrostatic face
parte și cea de vopsire cu pulbere vopsea.
În cadrul acestei vopsiri se folosește apa ca și element pentru realizarea soluțiilor de
degresare, decapare, respectiv pasivare sau conversie, fără a omite și pe cel de clătire înainte și
după fiecare din procesele amintite.
În urma acestor operații apare apa reziduală ca rezultat al procesului de pretratament chimic
la care este supus produsul înainte de a fi vopsit în câmp electrostatic.
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Fundamente teoretice
Apele reziduale se clasifică în: ape reziduale de canal (sau municipale) și ape reziduale
industriale. Cantitativ apele reziduale conțin 99,95% apă și numai 0,05% impurități cum ar fi:
substanțe organice sau anorganice, solubile sau insolubile, degradabile sau nedegradabile, a căror
introducere în circuitul natural poate ridica probleme grave contaminând mediul înconjurător
(Roșu, 1999). După gradul de impurificare, apele industriale fie se amestecă cu apele reziduale
municipale și se tratează împreună, după care se deversează în râuri, fie se tratează separat și se
reutilizează în procesul industrial.
Tratamentul apei reziduale (Crittenden et al., 2005) are trei etape principale:
− Tratamentul primar – constă din operații de sedimentare sau pentru îndepărtarea particulelor
peste mărimea coloidală. Totodată se îndepărtează 30-60% din necesarul de oxigen biochimic.
Tratamentul primar presupune colectarea apelor reziduale prin scurgere sub acțiunea
gravitației. Se îndepărtează obiectele mari cu ajutorul unor grătare și site. Depunerile se
depozitează în gropi sau se incinerează. Apoi apele reziduale se decantează în decantoare, în
care se depun părțile solide mai mici. Aceste decantoare au fundul în pantă, iar viteza de
circulație este mică. Se adăugă coagulanți pentru a îndepărta suspensiilor mai fine.
− Tratamentul secundar – asigură îndepărtarea materiilor coloidale sau dizolvate, reducând și
oxigenul biochimic. Acest proces este un tratament biologic prin creșterea microorganismelor
care utilizează reziduurile din apă ca aliment. Tratamentul secundar constă într-o operațiune
de epurare biologică, realizată în două variante:
• naturală – unde mediul filtrant este solul peste care se împrăștie apa de canal, la suprafața
solului formându-se o membrană biologică care reține substanțele din apele reziduale, iar
în prezența aerului și a microorganismelor are loc un proces de transformare și eliminare.
• biologică artificial – prin filtrare în diferite medii minerale: piatră spartă, zgură, cărămidă,
cocs. Aceasta este cea mai utilizată metodă de tratament biologic sau prin procese cu
nămol active în care floculele de nămol activat sunt în suspensie în curentul de apă în
mișcare. Nămolul este colectat și îndepărtat cu filtre rotative.
− Tratamentul terțiar – este aplicat în cazul reutilizării apei în industrie.
Tratamentul terțiar este realizat pentru reutilizarea apelor după tratare, ca ape industriale și
poate include una sau mai multe din următoarele operații:
• clorinarea în scopul reducerii bacteriilor;
• precipitarea cu agenți chimic se formează compuși insolubili, iar precipitatul format se
separă din apă;
• spumarea și separarea spumei bazate pe abilitatea agenților activi de suprafață (ca ABS)
de a se colecta la interfața lichid – gaz (spumă);
• adsorbția pe cărbune activ fiind unul din cele mai importante procese ale tratamentului
terțiar prin filtrarea printr-o coloană cu cărbune activ particule; conținutul organic al apei
scade pe măsura înaintării în strat;
• lacuri de oxidare în care este deversată apa reziduală și după o staționare corespunzătoare,
reutilizată;
• epurarea apelor reziduale prin schimb ionic pentru apele reziduale ce conțin compuși
organici cu sulf, fenoli, cianuri etc. Procesul are loc prin defenolare la trecerea peste rășini
schimbătoare de ioni, puternic acide, față de care fenolii se comportă ca baze sau anioniți
puternic bazici.
Descrierea procesului
În funcție de natura apei reziduale, există soluții fizice, chimice sau biologice pentru
tratamentul apelor reziduale. În funcție de natura acestor ape, există soluții diverse pentru tratarea
lor (Spencer & Watson, 1997):
− neutralizarea valorii pH-ului: dozarea controlată a acizilor/alcalinilor;
− controlul concentrației de oxigen în bazinele de aerisire ale instalațiilor de tratare a apei;
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− dozarea controlată a agenților de reducere/oxidare pentru decontaminarea apei de proces ce
conține, de exemplu, crom sau cianură;
− precipitarea fosfatului: dozarea clorurii de fier (III);
− flocularea optimă a poluanților precipitabili: dozarea soluției de polimeri;
− îndepărtarea poluanților precipitabili din filtrul gravitațional;
− deshidratarea nămolului prin dozarea polielectrolită;
− desalinizarea apei prin procesul de osmoză inversă;
− dozarea controlată a dezinfectanțilorînbazinulde limpezireulterioară șidistrugerea în funcție de
valori a dezinfectanților în exces înainte ca apa reziduală să fie deversată în natură.
Procesul de pretratament a apei reziduale în cadrul vopsirii în câmp electrostatic este
următorul (Fig. 1.54.):

Fig. 1.54. Procesul tehnologic de tratare a apelor uzate industriale la vopsirea în câmp
electrostatic
Produsele brute sunt supuse unui pretratament chimic care presupune un atac al suprafeței
care urmează a fi vopsită prin operația de degresare cu o soluție de sodă, apoi de decapare cu o
soluție acidă, respectiv o pasivare sau conversie realizată cu o soluție nanoceramică. Înaite și după
aceste operații sunt clătiri cu apă demineralizată industrială (Tabel 1.30.).
O parte din apele de clătire din procesul de pretratament sunt filtrate și refolosite, fiind
reintroduse în circuitul de clătire a produselor, Acestea sunt din băile 6 și 8, inclusiv în cea de
pasivare pentru completarea cu apă demineralizată în cazul evaporării apei din soluția de pasivare
(Fig. 1.55.):

Fig. 1.55. Procesul tehnologic de tratare a apelor uzate industriale la vopsirea în câmp
electrostatic prin imersiune
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Implementarea unei soluții noi
În Fig. 1.56. se poate observa că apele de clătire din bazinele 2, 3 și 5 sunt deversate
continuu prin preaplinul existent în sistemul de conducte care duce la stația de pretratament a apei
reziduale (WWT). Astfel, cantități considerabile de apă de cca 7.000 litri/8 ore sunt deversate zilnic
din băile de pretratament fiind necesară o înlocuire continuă a acestei cantități de apă, respectiv
asumarea unor costuri importante pentru tratarea cantității de apă reziduală înainte de eliminarea
ei în sistemul de canalizare al localității.
În urma unor teste și probe de cca trei ani de zile (Blaga & Boer, 2014a), respectiv prin
investiții foarte ingenioase și simple s-a creat un sistem de colectare a acestei cantități de apă,
introducerea ei într-un sistem de filtrare intermediar, iar apoi trecerea ei prin stația de epurare pe
bază de cărbuni și epurare prin schimb ionic, apa astfel tratată fiind reintrodusă în circuitul de
pretratament (Fig. 1.56.).

Fig. 1.56. Optimizarea procesului tehnologic de tratare a apelor uzate industriale
Sistemul realizat are la bază principiul filtrării prin scurgere sub acțiunea gravitației folosit
în tratamentul primar, în combinare cu cel secundar prin folosirea epurării artificiale cu filtrare în
mediu mineral (Kawamura, 2000).
După acest traseu, apa rezultată intră în coloane de purificare pe bază ce carbon, cuarț și
rășini, reușind ca să purifice apa astfel încât încărcătura sa cu alte elemente este aproape nulă,
conductivitatea ei fiind între 0-5 µS/cm3, fiind mult sub parametrii necesari (≤ 30 µS/cm3) pentru
reintroducerea ei în fluxul de pretratament chimic a produselor ce urmează a fi vopsite.
Costurile procesului de tratament a apei reziduale
Apele reziduale acide sau alcaline trebuie neutralizate înainte de deversare. Apele acide se
epurează trecând aceste ape peste un anionit slab bazic, care reține acizi (Urdă et al., 2005):
2 ROH + H2SO4 → R2SO4 + 2 H2O
ROH + HCl→ RCl + H2O
ROH + HNO3→ RNO3 + H2O
Regenerarea schimbătorului se face cu o soluție amoniacală (NH4OH):
R2SO4 + 2 NH4OH→ (NH4)2SO4 + 2 ROH RNO3 + NH4OH→ NH4NO3 + ROH
RCl + NH4OH→ NH4Cl + ROH
Apele reziduale cu crom, la un conținut mai mare de 30 mg/l crom au efect letal. Aceste ape
rezultă de la băile de cromare, pasivare. Cromul hexavalent din apele reziduale se îndepărtează
prin tratare cu anioniți:
2 ROH + CrO42-→ R2CrO4 + 2 OHRegenerarea anionitului se realizează cu soluție de NaOH:
R2CrO4 + 2 NaOH→ Na2CrO4 + 2 ROH
Alături de aceste elemente, nămolul fermentat este inert, dar conține încă multă apă. El se
deshidratează prin încălzire și filtrare, după care se depozitează, urmând ca să fie predat unor firme
specializate în distrugerea lui prin ardere.
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Toți acești compuși chimici împreună cu nămolul rezultat, fiind parte a procesului de
vopsire, necesită costuri serioase (Albers, 1994) pentru a realiza eliminarea și neutralizarea lor din
apa reziduală.
De exemplu pentru tratamentul unei cantități de apă reziduală rezultat în decurs de 24 de ore
a 3 schimburi de lucru vom avea următoarele cheltuieli:
Tabel 1.39. Costul substațelor chimice pe 24 ore de lucru pentru tratarea apelor uzate

Agent stabilizator

Cantitate
(kg/m3)
1
0.5

Preț
(euro/kg)
13.6
2.3

Cantitate apă
reziduală (m3)
21
21

Cantitate
folosită (m3)
21
10.5

Costuri
(euro)
285.6
24.1

Var

1.25

2.4

21

26.25

63.8

Agent floculant

1.5

2.4

21

31.5

76.7

Agent de neutralizare

0.01

4.1

21

0.21

0.9

Substanțe chimice
Acid

Total T1 (euro)

451.1

Tabel 1.40. Consumul de apă pe 24 de ore de lucru
Cantitate apă
reziduală (m3)
21

Apă

Preț
(euro/ m3)
0.78

Total T2 (euro)

Costs
(euro)
16.47
16.47

Tabel 1.41. Costul electricității la tratarea a 21 m3 de apă uzată consumată în 24 de ore de lucru
Utilaje
Pompă absorbție (1)
Pompă dozare (7)
Motor agitator (2)
Motor agitator (1)
Pompă filtru (1)
Pompă filtropresă (1)
Total T2 (euro)

Putere
(kw/h)
1.4
0.09
0.25
0.12
1.27
1.27

Capacitate
(m3/h)
21.2
21.2
21.2
21.2
21.2
21.2

Preț
(euro/kw/h)
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8

Cantitate
(m3)
21
21
21
21
21
21

Costuri
(euro)
22.61
1.45
4.04
1.94
20.51
20.51
71.05

Totalul costurilor este (Tabelele 1.39., 1.40. și 1.41.):
T1+T2+T3 = 451,1 + 16,47 + 71,05 = 538,58 euro/24 ore de lucru.
(24)
Cheltuielile pe o lună a 21 de zile de lucru vor genera un cost total de 11 310,10 euro.
Astfel, prin crearea sistemului de filtrare intermediar, respectiv de purificare a apei
reziduale rezultate din cadrul procesului de pretratament a produselor pentru vopsirea lor în câmp
electrostatic, apa în loc să fie deversată și lăsată să intre în stația de epurare finală a căror costuri
se ridică la peste 450 de euro pe zi, vom avea doar costurile de întreținere a sistemului de filtrare
și purificare intermediar, acesta ridicându-se la suma de 25,7 euro/24 de ore.
Concluzii
Studiul este o mică parte dintr-o vastă cercetare realizată cu scopul optimizării costurilor
de producție din procesul de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic, astfel încât nu numai
scăderea cheltuielilor cu soluțiile chimice necesare tratării apei reziduale să fie viabilă și durabilă
pe termen lung, ci și economisirea apei, respectiv protejarea mediului înconjurător.
Modelul realizat este bazat pe îmbinarea celor trei tipuri de tratament a apei reziduale:
primar, secundar și terțiar, însă la o scară mică, interpus pe traseul dintre băile de pretratament
chimic și cel a stației de epurare a întregii firme în care s-a făcut inovația respectivă.
Cel mai elocvent indicator pentru dovedirea succesului implementării este cel a costurilor
lunare semnificativ reduse față de cele anterioare punerii în funcțiune a sistemului de filtrare.
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1.2.2.3. Influența indicatorilor specifici tratamentului chimic asupra costurilor de
producție în domeniul vopsirii în câmp electrostatic
În cadrul procesului de vopsireîn câmp electrostatic, materia primă este reprezentată în
general de vopsele epoxidice şi poliuretanice de cea mai înaltă calitate. Motivele pentru care acest
tip de vopsire este preferat tuturor celor cunoscute de până acum sunt următoarele:
− aderenţa ridicată la elementele vopsite;
− putere mare de acoperire;
− rezistenţă mare la abraziune;
− rezistenţă mare la uzură;
− rezistenţă mare la agenţi corozivi;
− strat de vopsea uniform şi fin.
Însă pentru realizarea performanțelor dorite a fi îndeplinite, orice produs care urmeză a fi
vopsit va fi supus unor operații de degresare, decapare, respective de pasivare sau conversie, fără
a omite și cel de clătire înainte și după fiecare din fazele amintite mai sus.
Aceste operații se realizează prin pulverizarea sau imersia produselor în băi cu soluții
alcaline, acide și de pasivare, respectiv cu ape de clătire, toate funcționând pe baza folosirii unor
indicatori fizici cum este și pH-ul soluției.
Fundamente teoretice
Indicatorul pH reprezintă logaritmul zecimal cu semn schimbat al concentrației ionilor din
soluție. Prin noțiunea de pH se exprimă cantitativ aciditatea (sau bazicitatea) unei substanțe, pe
baza concentrației ionilor numiți hidroniu H3O+. Pentru soluțiile foarte diluate se consideră că pHul nu mai este egal cu concentrația hidroniului, ci cu concentrația molară a soluției.
Practic, pH-ul poate fi măsurat prin:
− adăugarea unui indicator de pH în soluția de analizat. Culoarea luată de indicator variază în
funcție de pH-ul soluției. Utilizarea indicatorilor pentru determinări calitative trebuie să țină
cont de variația de culoare a acestuia, în funcție de pH-ul soluției (de preferat sunt indicatorii
care variază pe un interval de pH cât mai mic);
− utilizarea unui aparat pH-metru cu electrozi pH selectivi: electrod de sticlă, electrod de
hidrogen, electrod de chinhidronă;
− determinarea exactă a valorii pH-ului se face totuși prin metode combinate: utilizarea de
indicatori împreună cu metode spectrofotometrice, pentru identificarea fiecărui constituent ce
influențează pH-ul (culoarea indicatorului).
Pe baza valorilor pH-ului avem clasificarea următoare a soluțiilor chimice:
− 0 ≤ pH < 7
⇒ pH acid | acid solution
− pH = 7
⇒ pH neutral | neutral solution
− 7 < pH ≤ 14
⇒ pH basic | basic solution.
Descrierea procesului
În cadrul procesului de pretratament în vopsirea în câmp electrostatic, băile sau soluțiile,
respectiv cele de clătire, sunt reglate pe baza următorilor indicatori conform descrierii și
parametrilor din următoarele tabele, în funcţie de tipologia materialului din care sunt
confecţionate. Etapele pretratamentului produselor din aluminiu, respectiv ale produselor din
fier/oțel au fost precizate în Tabelul 1.30., respectiv Tabelul 1.31.).
Înainte de vopsire, produsele suferă un atac al soluțiilor de degresare și curățare pentru
înlăturarea tuturor impurităților, uleiurilor sau a altor elemente care au contaminat suprafața lor
(Boer & Blaga, 2015a), urmând ca după clătirile intermendiare să se depună un strat nanoceramic
de zirconium Zr pentru a asigura aderența între suprafața produsului, respectiv cea a stratului de
vopsea ce se depune în urma aplicării vopselei pulbere în cabina de vopsire în câmp electrostatic.
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Facem referire la etapa (4) prezentată în Tabelul 1.31., la care, în afară de alți indicatori de
proces, este folosit și indicatorul fizic: pH-ul soluției.
Valoarea acestuia afectează direct consumul de soluție de pasivare, astfel încât lipsa
menținerii pH-ului în parametrii optimi va duce la creșterea (a) sau scăderea (b) cantității adăugate
de soluție de pasivare, rezultatul fiind cel de creșterea costurilor de producție în primul caz (a),
respectiv de scădere a calității procesului de vopsire (Boer & Blaga, 2014a) prin diminuarea
aderenței stratului de vopsea pe suprafața pretratată prin cantitatea mică sau chiar lipsă de soluție
de pasivare aplicată în cel de-al doilea caz (b).
Monitorizarea pH-ului
În acest studiu se va face referire doar la indicatorul pH de la operația de pasivare din cadrul
pretratamentului chimic a produselor din fier (Tabel 1.31.), restul urmând ca să fie prezentat întro altă lucrare.
Procesul de pretratament este realizat pe baza recomandărilor producătorului de soluție de
pasivare, având ca și specificație de a realiza determinarea săptămânală a stratului de zirconium
depus, respective cel de monitorizare zilnică a valorii pH-ului soluției respective.
Valorile obținute sunt direct proporționale cu cantitatea de soluție adăugată în baia de
pretratament.
Astfel avem un raport direct proporțional între cantitatea de soluție adăugată, respectiv cel
de zirconium depus și invers proporțional cu cel al pH-ului, soluția de pasivare fiind în domeniul
acid cu pH-ul având valorile: 2≤ pH <4 (Dumitrel & Dumitrel, 2010).
Cantitatea de soluție de pasivare este adăugată prin intermediul unui sistem automat de
monitorizare a pH-ului soluției și în funcție de valoarea obținută, va da comanda pompei de
absorbție a soluției din recipientul de stocare, respective va pompa cantitatea în baia de
pretratament, de unde cu ajutorul aspersoarelor soluția va ajunge prin sprayere pe suprafața
produsului.
Toate aceste cantități sunt reprezentați grafic pe un display al instalației, respectiv sunt
arhivate electronic într-o memorie virtual a aparatului, urmând ca specialiștii responsabili de
procesul respective să colecteze datele respective și să ia decizii privind conformitatea realizării
procesului de pretratament, împreună cu eventualele modificări sau schimbări necesare pentru a
crește sau scădea cantitatea de soluție administrată.
Teoretic, nu ar trebui ca să se intervină frecvent pentru a face modificări în setarea
sistemului, însă practica a dovedit că în funcție de calitatea materialului sau a naturii suprafeței
acestuia sunt variații considerabile în cantitățile de zirconium de adăugat, cel mai semnificativ
fiind în cazul produselor feroase care deja sunt zincate și urmează ca să fie vopsite în câmp
electrostatic cu pulbere.
Astfel, se impune o monitorizare a procesului de pretratament chimic de cel puțin două ori,
înainte și la sfărșitul procesului de pretratament sau chiar mai des dacă este necesar (Tabel 1.42.):
Tabel 1.42. Modelul de monitorizare al rezultatelor parametrilor
Ziua
02.06-A
02.06-B
02.06-C

Conductivitatea
5.74
6.7
6.7

pH
6.24
3.02
7.5

Substanța chimică
T-1200
T-1200
T-1200

În Tabelul 1.42. avem o situație în care valoarea pH-ului măsurat în mijlocul procesului
(B) este în domeniul acid, în celelalte două (A și C) fiind în domeniul aproape bazic sau chiar
bazic.
Acest lucru se explică prin faptul că la începutul pretratamentului baia a avut un pH bazic,
nefiind folosită și rămasă în stadiul respectiv de la ultimul tratament. Apoi prin intervenția pompei
de dozare reglată ca să scadă ph-ul prin adaos de soluție de pasivare T-1200, valoarea a scăzut iar
la o măsurare ulterioară să putem constata că iarăși a crescut. Toate aceste valori fac ca să avem o
- 147 -

REALIZĂRI ȘTIINȚIFICE

Prof.dr.ing. Petruța BLAGA

variație de creștere-scădere a cantității de soluție adăugată, ajungând ca pe parcursul unei zile de
lucru de 8 ore să avem valori de 0,2-5 litri de soluție adăugată.
Influența monitorizării asupra costurilor procesului de tratare
Dacă se face un calcul pe o perioadă de 1 lună de zile cu 21 de zile lucrătoare cu aceeași
cantitate de material procesat, putem obține un consum de cca 50-60 de litri de soluție, costul
soluției fiind de cca 20 euro/litru (Boer & Blaga, 2013).
Pe baza valorilor obținute în diferite stadii ale procesului de pretratament se pot face
ajustări (Boer & Blaga, 2015a) la cantitatea de soluție adăugată în baia de pretratament, putânduse realiza economii importante la cantitatea de soluție de pasivare T-1200 (Tabelul 1.43.).
Tabel 1.43. Consumul lunar al soluției T-1200
Luna

T- 1200 [litrii]

Ianuarie

55.30

Februarie

49.50

Martie

44.70

Aprilie

4.60

Mai

2.00

Iunie

2.10

Iulie

1.50

Total

Total [litrii]

%

149.50

93.61

10.20

6.39

159.70

Fig. 1.57. Consumul lunar al soluției T-1200
Încă de la începutul lunii ianuarie, consumul soluției T-1200 a fost monitorizată,
observându-se că în primele 3 luni media consumului lunar a fost 49,83 litri. Recomandarea
producătorului soluției este de a realiza pretratamentul chimic al produselor cu o soluție cu un pH
de 4-4,2.Din observațiile făcute în cursul lunilor ianuarie-martie s-a observat că odată cu creșterea
pH-ului de la 5 la 5,8, calitatea vopselei nu va fi afectată, iar procesul este încă sub control,
nerealizându-se nici un fel de neconformități.
În cadrul procesului soluția este acidă și tendința pH-ului băii de pretratament în timpul
lucrului este de creștere a pH-ului spre un mediu bazic. Pentru a se conforma recomandărilor
producătorului soluției T-1200, trebuie să se adauge o cantitate mare de soluție pentru a menține
pH-ul în jurul valorii de 4-4,2.
Dar pe baza rezultatelor pozitive obținute în cazul creșterii pH-ului în intervalul 5-5,8 prin
adăugarea unei cantități mai mici de soluție, fără a afecta calitatea vopsirii, s-a decis să se reducă
cantitatea de soluție adăugată și de a menține valoarea pH-ului în intervalul 5-5,8.
Astfel, în perioada aprilie-iulie, menținând valoarea pH-ului, consumul a fost redus la o
medie de 2,55 litri pe lună, realizându-se astfel o economie de costuri.
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Tabelul 1.43. evidențiază că din întreaga cantitate de soluție consumată timp de 7 luni de
monitorizare, în primele 3 luni consumul a fost de 149,7 litri, reprezentând 93,61% din cantitatea
totală de 159,7 litri, restul celor 4 luni reprezentând un procent de 6,39%, mult mai mic comparativ
cu primele 3 luni, înainte de implementarea monitorizării zilnice a parametrilor de lucru.
Tabel 1.44. Costul lunar de consum al soluției T-1200
Luna
Ianuarie

T- 1200
[litri]
55.3

Februarie

49.5

Martie

44.7

Aprilie

4.6

Mai

2

Iunie

2.1

Iulie

1.5

Media
[litri]

Costuri
[euro]

49.83

996.70

2.55

51.00

Fig. 1.58. Costul lunar de consum al soluției T-1200
Se observă că valoarea consumului lunar a ajuns să fie în jurul unei medii de cca 2,55 litri
costul fiind de 51 euro pentru 4 luni, mult sub valoare de 996,7 euro pentru primele 3 luni de zile.
Concluzii
Monitorizarea prezentată în lucrare (Boer & Blaga, 2016) este realizată pentru întregul
proces de vopsire, începând cu etapa de agățarea a produselor pe linia de pretratament și până la
ultima, cea de ambalare și control final, de după vopsirea și polimerizarea vopselei pulbere de pe
suprafața produselor.
Fiecare etapă a fost monitorizată individual, acestea fiind părți componente a monitorizării
întregului proces de vopsire, astfel încât valorile obținute în urma monitorizării pe o perioadă de 7
luni de zile sunt mult mai semnificative în ceea ce privește reducerea costurilor pe ansamblul
întregului proces.
Chiar dacă se folosește un sistem evoluat și avansat tehnologic în domeniul vopsirii în
câmp electrostatic, nu este suficientă achiziționarea și conectarea aparatelor performante la
sistemul de pretratament și vopsire, ci trebuie realizată supravegherea, monitorizarea acestora,
respectiv să se realizeze implementări continue pentru a se reduce costurile de producție și a face
față concurenței tot mai acerbe de pe piața din domeniu, fără însă a omite și celălalte elemente
importante care compun prețul final al costului operațiunii de vopsire în câmp electrostatic.
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1.2.3. Influența instrumentelor calității și a managementului resurselor umane
asupra procesului de producție din domeniul vopsirii în câmp electrostatic.
Studii de caz
Pentru a avea rezultate pozitive în producție există o serie de tehnici, metode sau
instrumente care aplicate pot duce la creșterea capacității de producție, a volumului de produse
realizate, respectiv a calității produselor semifinite sau finite. Majoritatea acestora vizează
procesele tehnologice, mașinile și utilajele de producție, dar în ultimul timp, acestea vizează
managementul calității și managementul resurselor umane.
Studiile prezentate în cele ce urmează îşi propun să prezinte îmbinarea utilizării
instrumentelor calității cu managementul resurselor umane, în scopul obținerii unor rezultate
pozitive în ceea ce privește creșterea capacității de producție, a volumului de produse realizate și
implicit, a calității acestora, prin motivarea directă a personalului de execuţie, ca efect al folosirii
și aplicării instrumentelor calității.
1.2.3.1. Eficientizarea producției utilizând instrumentele calității și managementul
resurselor umane
Începând cu anii ’80 întreprinderile occidentale, în special cele americane, au înţeles două
aspecte neglijate până atunci:
− importanţa calităţii şi satisfacerii clienţilor pentru succesul întreprinderii;
− necesitatea considerării calităţii nu numai ca obiectiv unic, ci şi ca obiectiv de management.
Punerea în aplicare cu succes a managementului calităţii, solicită o schimbare culturală în
cadrul organizaţiei, o schimbare de valori, o îmbunătăţire a structurii organizatorice, a modului în
care oamenii lucrează împreună, precum şi a modului în care oamenii se simt cu privire la
participare şi implicare. Astfel de preocupări se află în centrul funcţiei de resurse umane. Cu alte
cuvinte, punerea în aplicare a unei strategii de management al calităţii nu se poate realiza fără
conducerea şi implicarea resurselor umane ale organizaţiei. Standardul ISO 9000:2000 subliniază
că managementul firmei trebuie să îmbunătăţească eficacitatea şi eficienţa organizaţiei şi a
sistemului de managementul calităţii prin implicarea şi sprijinul angajaţilor (Blaga, 2002a).
Organizarea şi conducerea resurselor umane de o manieră care să permit valorificarea la
maximum a potenţialului său reprezintă unul din pilonii de bază ai managementului calităţii întro organizaţie.
Fundamente teoretice
O definiţie completă a calității, prin care să se atingă un punct de vedere unitar în sfera
produselor şi serviciilor, este dată de standardele internaţionale. Astfel, SR ISO 8402/1995 definea
calitatea ca fiind ansamblul de caracteristici al unei entităţi, care conferă acesteia aptitudinea de
a satisface necesităţile exprimate sau implicite. Conform variantei actualizate a SR EN ISO 9000/2001
calitatea reprezintă măsura în care un ansamblu de caracteristici intrinseci îndeplinesc cerinţele.
Cerinţele calităţii sunt expresii ale nevoilor care se referă în egală măsură la cerinţele pieţei
(implicite), la cerinţele contractuale (explicite), la cerinţele interne ale firmei privind rentabilitatea,
precum şi la cerinţele societăţii privind protecţia vieţii şi a mediului. Din acest motiv, cerinţele
vizează aspecte diferite precum performanţă, fiabilitate, rentabilitate, costuri de realizare, cheltuieli
de întreţinere şi exploatare, utilizarea eficientă a resurselor umane, protecţia mediului înconjurător.
Componentele calităţii produsului
Calitatea unui produs, respectiv modul în care acesta răspunde cerinţelor, este determinată
de o serie de activităţi şi procese interdependente care se desfăşoară în cadrul firmei, construinduse pas cu pas începând de la identificarea cerinţelor de calitate şi terminând cu întreţinerea în
exploatare. Astfel, J.M. Juran (2000) a pus în evidenţă patru componente ale calităţii şi anume:
− calitatea concepţiei, determinată de activităţile de marketing şi proiectare, defineşte măsura
în care produsul proiectat satisface cerinţele de calitate;
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calitatea fabricaţiei, determinată de aprovizionarea cu materii prime, de planificarea
producţiei şi execuţia propriu-zisă, defineşte măsura în care realizarea produsului este
conformă cu concepţia sa;
− calitatea livrată, care include activităţile de inspecţie, încercare, măsurare, ambalare,
depozitare, vânzare, distribuire, materializează calitatea efectivă livrată către beneficiar;
− calitatea în exploatare defineşte măsura în care produsul satisface cerinţele pentru care a fost
proiectat, pe durata întregului său ciclu de viaţă.
Prin urmare, calitatea este dinamică (evoluează în timp), relativă (funcţie de cerinţe) şi
complexă (influenţată de numeroase activităţi ale organizaţiei).
Instrumentele calităţii
Metodele şi tehnicile de îmbunătăţire a calităţii sunt cunoscute sub denumirea de
"instrumentele managementului calităţii". Se deosebeşte un grup de instrumente clasice ale
calităţii, denumite şi instrumente "de prima generaţie" şi un grup de "instrumente noi", care
constituie "cea de-a doua generaţie" (Tague, 2004).
Instrumentele clasice ale calităţii, bazate pe metode statistice de control, sunt: histograma,
diagrama cauză-efect, diagrama Pareto, diagrama de corelare, graficul de control, stratificarea
datelor, brainstorming. Acestea se utilizează pentru: ordonarea şi sintetizarea datelor referitoare la
calitate; luarea deciziilor asupra calităţii loturilor de produse pe baza analizei eşantionului prelevat;
controlarea stabilităţii unui proces, în scopul atingerii nivelului de calitate impus.
Cele şapte instrumente noi, adaptate la rezolvarea problemelor de management, sunt
denumite şi "instrumente pentru managementul calităţii" şi au fost create de specialiştii japonezi.
Acestea sunt: diagrama afinităţilor (diagrama KJ), diagrama de relaţii, diagrama arbore, diagrama
matriceală, diagrama săgeată (PERT), diagrama programului procesului de decizie (PDPC Process Decision Program Chart), analiza factorială a datelor (matrix data analysis) (Nayatani et
al., 1994). Sunt folosite pentru tratarea datelor nenumerice, identificarea cauzelor posibile ale
problemelor de calitate şi stabilirea soluţiilor de rezolvare a problemelor; sunt utilizate pentru a
găsi răspunsuri la întrebările: “cine, ce, unde, când, cum, de ce?”.
Cercurile calităţii
Cercurile calităţii sau "cercurile pentru controlul calităţii" (Hutchins, 1985) au apărut în
Japonia la începutul anilor ’60 şi sunt grupuri de salariaţi voluntari pentru rezolvarea problemelor
în grup, care prelucrează propunerile proprii de rezolvare cu ajutorul unor metode moderne, tehnici
de creativitate, metode statistice de analiză. Această politică de calitate a devenit, în scurt timp, un
mod de lucru şi o filozofie de viaţă, şi s-a extins în întreaga economie japoneză (Zink, 1986). Prin
preocuparea privind calitatea, în propriul spaţiu de muncă, în zona imediată a activităţii fiecăruia,
practic fiecare muncitor a fost responsabilizat în relaţie cu produsul final, astfel încât fiecare
muncitor a devenit şi un controlor de calitate al propriei secvenţe productive.
În practică, se utilizează şi cercuri de calitate formate din specialişti din afara companiei,
deoarece s-a constatat că neutralitatea acestora determină o acceptare mai rapidă din partea
angajaţilor, a modalităţilor de rezolvare a problemelor apărute (Juran & Gryna, 1995).

−

Rolul instrumentelor calităţii şi a managementului resurselor umane în eficientizarea
producţiei
Analiza şi îmbunătăţirea calităţii producţiei vizează, de multe ori, doar aspectele tehnice şi
procesuale ale situaţiilor apărute, minimizându-se uneori sau chiar ignorându-se importanţa
resurselor umane în respectivele cazuri. În întreprinderile industriale, resursele umane (Armstrong,
2006) reprezintă o condiţie necesară a existenţei procesului de producţie, un factor ce poate
influenţa direct nivelul performanţei, fiind implicat în planificarea şi derularea activităţii.
Prezenta lucrare are ca scop evidenţierea importanţa instrumentelor calităţii şi a resurselor
umane în generarea şi obţinerea calităţii în diferite stadii ale activităţilor şi proceselor de producţie.
Astfel, într-un proces de producţie al unei întreprinderi, resursa umană va fi considerată şi analizată
ca fiind parte integrantă a procesului (Fig. 1.59.), fiind supusă unui proces de instruire, reinstruire,
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verificare şi monitorizare, fundamentat pe instrucţiuni de lucru bazate pe o serie de parametri
tehnici şi tehnologici specifici mijloacelor de producţie. Într-o astfel de abordare, rezultatele
obţinute în domeniul calităţii sunt mai rapide şi directe, dar de multe ori sunt şi mai costisitoare.
Totodată, lucrarea îşi propune să evidenţieze şi importanţa motivării resurselor umane în
vederea îndeplinirii în condiţii de eficienţă a obiectivelor propuse în domeniul calităţii (Tang et al.,
1987). Aceste obiective sunt aduse la cunoştinţa personalului şi prin acordul voit al celor implicaţi
în procesele analizate, este monitorizată activitatea grupului, precum şi a fiecărui individ din grup,
ca element de bază motric al întregului proces de producţie.
Marketing
Scoarete din uz
Asistenţă tehnică şi
întreţinere în exploatare
Vânzare, distribuire

Proiectare

RESURSE
UMANE

Aprovizionare
Planificarea producţiei

Production

Ambalare, depozitare
Verificări,
încercări, probe

Fig. 1.59. Influenţa resurselor umane asupra activităţilor care determină calitatea produsului
Luând în considerare aceste aspecte, prezentul studiu va evidenţia rolul instrumentelor
calităţii şi a managementului resurselor umane în obţinerea unei producţii eficiente şi de calitate.
Cercurile de calitate
Prezentul studiu s-a efectuat în cadrul companiei S.C. Allcolors Serv SRL din România,
lider naţional în domeniul serviciilor de vopsire în câmp electrostatic. Compania s-a confruntat cu
o serie de dificultăţi apărute în urma respingerii de către beneficiari externi a unor loturi de produse
realizate. Aceste dificultăţi s-au datorat apariţiei unor neconformităţi ca urmare a lipsei de calitate
a execuţiei în diferitele stadii de vopsire a produselor. În vederea eliminării şi evitării pe viitor a
unor astfel de situaţii, managementul de vârf al companiei a decis, în urma unei analize amănunţite,
regândirea strategiei şi politicii sale în privinţa calităţii prin demararea unor acţiuni susţinute de
schimbare a mentalităţii angajaţilor. În acest sens, au fost iniţiate şi constituite cercuri de calitate
la nivelul firmei cu scopul eliminării problemelor de calitate a realizării serviciilor în producţie.
Astfel, pe durata perioadei prezentei analize, managementul de vârf al companiei şi
Departamentul de management al calităţii au sprijinit şi încurajat formarea în atelierele de
producţie a unor grupuri de salariaţi voluntari pentru rezolvarea problemelor apărute, care
împreună cu reprezentanţii conducerii companiei să analizeze şi să prelucreze propunerile proprii
de rezolvare a neconformităţilor. În acest sens s-a propus utilizarea, în cadrul cercurilor de calitate,
a unor instrumente clasice ale calităţii, alese astfel încât să permită identificarea cauzelor şi a
modalităţilor de remediere a neconformităţilor apărute în activitatea de producţie. Obiectivul
declarat al managementului de vârf al companiei era ca la sfârşitul perioadei de analiză să se obţină
reducerea şi dacă este posibil eliminarea neconformităţilor din domeniul producţiei, în vederea
satisfacerii la un nivel calitativ superior a beneficiarilor. Instrumentele calităţii aplicate şi utilizate
de cercurile de calitate vor fi prezentate în cele ce urmează.
Brainstormingul
Pentru rezolvarea problemelor apărute în procesul de producţie, şi nu numai, au fost folosite
diferite metode, idei, instrumente de lucru, toate având la bază pregătirea profesională, intelectuală,
nativă a diferitelor persoane implicate în procesele respective. Prezentarea şi dezbaterea acestor
informaţii sau idei s-a realizat în cadrul unor şedinţe de brainstorming (Moldovan, 2009), care
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aveau ca scop identificarea surselor defectelor care stau la baza reclamaţiilor clientului, respectiv
găsirea de soluţii în vederea rezolvării optime a problemelor apărute.
Ideile lansate în cadrul şedinţei de brainstorming au fost următoarele:
− schimbarea tipului de vopsea;
− schimbarea furnizorului de vopsea;
− aplicarea unui strat mai gros de vopsea;
− creşterea concentraţiei băilor de tratament chimic;
− verificarea produselor brute înainte de vopsire;
− verificarea produselor vopsite înainte de aplicarea stickerelor;
− crearea de instrucţiuni de lucru specifice pentru fiecare etapă şi post de lucru;
− numirea unei persoane pentru verificarea şi testarea stickerelor înainte de aplicare;
− crearea unei comisii mixte comune din partea ambelor firme pentru reevaluarea defectelor;
− reinstruirea personalului din secţie;
− monitorizarea defectelor;
− monitorizarea personalului executant implicat în proiect.
Toate aceste propuneri au fost ulterior discutate şi analizate detaliat prin aplicarea unor
instrumente ale calităţii adecvate care au condus la identificarea şi eliminarea elementelor
generatoare de neconformităţi care determinau alte rezultate decât cele aşteptate. Totodată, au fost
nominalizate principalele 6 defecte apărute în producţie: lipsă sticker, sticker cu bule, sticker
orientat neconform, defect material, vopsire neconformă, zgârieturi ale suprafeţei produsului vopsit.
Histograma (Histogram)
Pentru prezentarea elementelor asupra cărora trebuie intervenit în vederea îmbunătăţirii
calităţii produselor şi obţinerii satisfacţiei clientului, în şedinţa de brainstorming s-a folosit
instrumentul clasic al managementului calităţii – histograma, în care s-a reprezentat grafic evoluţia
rezultatelor înregistrate pentru caracteristica defecte la produsele clientului. Această caracteristică
a devenit obiect de analiză ca urmare a apariţiei în procesul de vopsire a unor neconformităţi
datorate nerespectării normelor cerute la vopsire, care au determinat şi costuri ridicate de remediere.
Astfel s-a trecut la monitorizarea situaţiei, realizându-se o serie de măsurători pe loturi
succesive de material vopsit în secţiile de producţie. S-a observat că defectele semnalate erau
datorate neconformităţilor apărute la diferite ateliere de producţie, conform procesului tehnologic:
− agăţare produse brute pe conveiorul de transport (defect de material);
− vopsire (defect de vopsire);
− aplicare stickere (lipsă sticker, sticker cu bule de aer, sticker orientat incorect);
− ambalare şi transport (zgârieturi).
În urma monitorizării situaţiei s-a reuşit identificarea distribuţiei defectelor semnalate,
această distribuţie putându-se vizualiza printr-o histogramă de frecvenţă asimetrică, în care pe axa
orizontală Ox s-au reprezentat tipurile de defecte existente şi reclamate de către client, iar pe axa
Oy s-a reprezentat cantitatea în bucăţi a fiecărei categorii de defecte (Fig. 2.).

Fig.1.60. Histogramă de frecvenţă asimetrică pentru monitorizarea defectelor pentru proiectul
Velocity 2012
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Diagrama Pareto (Pareto Chart )
În vederea determinării cauzei care genera cel mai mare număr de defecte şi cea mai mare
parte a costurilor noncalităţii, precum şi pentru a ierarhiza cauzele apariţiei defectelor, în funcţie
de importanţa acestora s-a considerat că cel mai potrivit instrument al calităţii pentru a evidenţia
aceste aspecte este Diagrama Pareto.
S-a analizat numărul de defecte (Tabel 1.45.) pe categorii în total defecte obţinute în
atelierele de producţie (Fig. 1.61.a) şi costul remedierilor pe fiecare categorie de defecte în total
costuri de remediere suportate de companie (Fig. 1.61.b). Diagrama Pareto (Tague, 2004) a permis
identificarea şi ierarhizarea principalelor defecte şi a cauzelor care le-au generat.
Tabel 1.45. Categorii de defecte şi cauzele apariţiei lor
Categorii de defecte
Defect de material de la client
Zgârieturi
Sticker cu bule de aer
Lipsă sticker
Vopsire incorect(NOK)
Sticker orientat incorect(NOK)
Total

Număr
defecte
[buc]
1133
568
504
479
297
170
3151

Cost
remedieri
[mii Euro]
23,793
8,613
1,6128
1,437
15,336
0,528
51,3198

Cauze
Material brut neconform
Ambalaj, transport neconform
Neconformităţi operatori
Neconformităţi operatori
Neconformităţi proces
Neconformităţi operatori

Fig. 1.61. Diagrama Pareto: (a) defecte; (b) costuri defecte
S-a observat că ponderea cea mai mare în costurile cumulate totale ale defectelor de
fabricaţie o are defectul generat de materialul neconform de la client, care crează cele mai mari
costuri ale calităţii, fiind necesară remedierea acestuia cât mai repede posibil.
Diagrama cauză-efect (Cause-and-effect diagram or Ishikawa-Fishbone diagram)
În cadrul şedinţei de brainstorming organizată pe tema calităţii producţiei a rezultat faptul
că pentru identificarea şi rezolvarea problemelor cauzatoare de neconformităţi a fost necesară
folosirea şi a Diagramei cauză-efect (Tague, 2004), alături de celelalte instrumente ale calităţii.
În urma monitorizării activităţii s-a observat că două tipuri de defecte (defect de material,
zgârieturi) sunt datorate unor surse generatoare externe firmei, respectiv sunt datorate unor
disfuncţionalităţi în activitatea partenerilor externi din proiect, iar în cazul celorlalte defecte
analizate s-a ajuns la concluzia că sursa generatoare de defecte o reprezintă factorul uman din
cadrul firmei.
Analiza efectuată a evidenţiat şi a ierarhizat factorii care au determinat apariţia
neconformităţilor, iar efectele pot fi concretizate în evoluţia nivelului parametrilor ce
caracterizează procesul supus analizei. Aceste aspecte se pot vizualiza prin diagrama cauză-efect
(Ishikawa-Fishbone diagram) (Fig. 1.62.):
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Factor uman

Proces tehnologic

Aparatură uzată
Defecţiuni linie

Lipsa instrucţiuni de lucru

Educaţie precară

Lipsa pregătirii profesionale
Salarizare la norma

Ritm de lucru nesincronizat
Personal neinstruit

Lipsă materii prime

Personal insuficient

Sanatatea

Planificare necorespunzătoare

Neatenţia
Vârsta tânără a operatorilor

Întârzieri aprovizionare
Probleme familiale

Defecte la aplicare stickere
Calitate NOK

Insuficient

Cantitate livrată insuficientă

Sub stres continuu
Personal insuficient

Întârziere la livrare

Suprasolicitat

Managementul firmei

Materie prima

Fig. 1.62. Diagrama cauză-efect (Ishikawa-Fishbone diagram)
Monitorizând defectele în intervalul celor cinci luni de analiză s-a creat un centralizator al
defectelor pe fiecare lună (Tabel 1.46.), reuşindu-se realizarea ierarahizătii tipologiei defectelor în
funcţie de cauzele apariţiei acestora:
Tabel. 1.46. Centralizator defecte produse 2012
Cantitate
Luna
neconformă
[buc]
Januarie
121
Februarie
674
Martie
1277
Aprilie
880
Mai
199
Total
3151

Tip de defecte
Cantitate
Lipsă
Defect Sticker Vopsire
Sticker
Zgârieturi
lot
sticker material cu bule NOK
orientat NOK
9
5
101
3
3
0
1388
137
89
215
88
98
47
8590
173
488
138
89
305
84
12865
137
460
32
99
151
1
13810
23
91
18
18
11
38
4940
479
1133
504
297
568
170
41593

Fig. 1.63. Histogramă de frecvenţă asimetrică – monitorizare defecte 2012
Se poate observa (Fig. 1.63.) că factorul care determină apariţia majorităţii defectelor
analizate (lipsă stiker, stiker cu bule, stiker orientat incorect, vopsire incorectă) este resursa umană,
cele mai multe defecte fiind identificate la atelierele de aplicare a stickerelor şi agăţare pe conveior
a produselor defecte de la furnizor. Restul defectelor sunt datorate unor factori tehnici externi,
acestea fiind uşor de eliminat dacă sunt luate măsuri în timp util. Indiferent de factorul care a
determinat apariţia defectelor, s-a considerat necesară stabilirea unor instrucţiuni de lucru specifice
fiecărui atelier de producţie, care să ţină cont şi de calitatea execuţiei sarcinilor de muncă a fiecărei
persoane la locul de muncă. Instrucţiunile de lucru, care au fost gândite a fi logice, clare şi uşor de
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înţeles, descriu în detaliu modalităţile de desfăşurare a activităţii în scopul prevenirii şi evitării
generării neconformităţilor, respectiv a identificării unor tehnici de reacţie şi corecţie în cazul
apariţiei acestora. Această măsură a determinat o reducere semnificativă a neconformităţilor,
majoritatea dintre ele fiind datorate factorului uman de la atelierul de aplicare stickere.
Astfel, pe perioada celor cinci luni de analiză, fiecare operator a fost urmărit şi analizat
individual, rezultând o serie de informaţii care au stat la baza construirii histogramelor de frecvenţă
asimetrică pentru fiecare loc de muncă, putându-se evidenţia nivelul de performanţă mai bun (Fig.
1.64.a) sau mai slab (Fig. 1.64.b) al muncii fiecărui operator monitorizat în derularea activităţilor
specifice la locurile de muncă. În urma acestei monitorizări s-a putut observa reducerea în timp a
numărului de defecte pe fiecare operator analizat.

a.

b.
Fig. 1.64. Histograma de frecvenţă asimetrică a unui operator care a executat:
(a) un număr redus de defecte; (b) un număr mare de defecte
Concluzii

Studiul de caz prezentat evidenţiază rolul cercurilor de calitate în cadrul unei companii în
„ameliorarea stării de spirit a muncitorilor care va favoriza conştientizarea acestora de ceea ce
reprezintă ei pentru calitatea producţiei” (Ishikawa, 1985). Constituirea cercurilor de calitate a
permis implicarea resurselor umane în dezvoltarea şi implementarea unor propuneri care au devenit
ulterior acţiuni corective pentru o serie de neconformităţi generatoare de pierderi la toate nivelele.
De asemenea, s-a urmărit analiza aplicării şi utilizării instrumentelor calităţii şi a
managementului resurselor umane la identificarea şi eliminarea neconformităţilor care
influenţează nivelul calitativ al produselor, evidenţiind influenţa pozitivă a acestor elemente asupra
eficienţei activităţii de producţie.
1.2.3.2. Influența instrumentelor calității asupra creșterii eficienței resurselor umane în
procesul de producție
În cadrul organizaţiilor instrumentele calității sunt utilizate, în general, în sfera producției
în vederea rezolvării problemelor sau prevenirii acestora, însă în cazul managementului resurselor
umane aceste instrumente sunt utilizate mai rar sau evitate complet. Prezenta cercetare îşi propune
să prezinte un studiu al folosirii acestor instrumente la găsirea cauzelor generării problemelor din
producție datorate, în speţă, factorului uman, pentru a deveni un sprijin în rezolvarea acestor
probleme și generarea de soluții pentru remedierea acestora prin sprijinirea și ajutarea personalului
în vederea îmbunătățirii performanțelor.
Numeroasele probleme ale managementului resurselor umane sunt rezolvate pe baza
aptitudinilor tehnice, conceptuale și native ale managerilor. Însă, dacă acesta se bazează pe date
concrete, analizate pe baza unor tehnici și instrumente eficiente, se pot obține rezultate și succese
mult mai mari decât în cazul neglijării sau evitării folosirii acestora.
Fundamente teoretice
În anii '50 au început să se aplice în Japonia instrumentele statistice de control al calităţii.
Progresele în materie de îmbunătăţire continuă a calităţii s-au datorat în mare măsura folosirii
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acestor tehnici. Profesorul Kaoru Ishikawa a fost cel care a extins utilizarea lor în industria din ţara
sa, în anii '60, creând expresia instrumente pentru controlul calităţii (Ishikawa, 1985).
Aceste instrumente pot fi descrise în mod generic ca fiind "metode pentru îmbunătăţirea
continuă şi soluţionarea problemelor". Ele constau în tehnici grafice care ajută la înţelegerea
proceselor muncii în organizaţii. Succesul acestor tehnici provine din capacitatea pe care au
demonstrat-o de a fi aplicate într-un amplu ansamblu de probleme, de la controlul calităţii până la
zonele de producţie, marketing şi administraţie.
Aceste tehnici pot fi folosite şi de către persoane cu pregătire medie, ceea ce a făcut ca ele
să fie baza strategiilor de rezolvare a problemelor în cercurile de calitate, şi în general, în echipele
de muncă formate pentru a înregistra îmbunătăţiri în activităţi şi procese.
Managementul resurselor umane şi comunicarea
La nivelul organizaţiilor şi în special în domeniul managementului resurselor umane
comunicarea este unul dintre cele mai dificile aspecte ale muncii managerilor, aceasta fiind o
necesitate în cadrul organizaţiei şi la locurile de muncă, pentru a putea integra informaţiile primite
şi a transmite altele noi.
În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că deschiderea în comunicare este direct legată de
eficacitatea organizaţională (Pace & Faules, 1994), iar comunicarea deschisă dintre şefi şi
subalterni este esenţială pentru climatul organizaţional (Armstrong, 2003).
În cadrul organizaţiilor un rol important o are comunicarea internă. Aceasta cuprinde
ansamblul actelor de comunicare ce se produc în interiorul unei întreprinderi, modalităţile variind
de la o organizaţie la alta. Comunicarea internă are în principal rolul: de a prezenta rezultate,
bilanţuri etc.; de a transmite informaţii, cunoştinţe, meserii etc.; de a explica o nouă orientare, un
nou proiect, o nouă metodă etc.
Comunicarea este mijlocul prin care se conferă unitate întregii activităţi dintr-o
întreprindere. Principalele obiective ale comunicării interne sunt:
− asigurarea unei bune circulaţii a informaţiei interne;
− operaţionalizarea fiecăreia dintre funcţiile manageriale;
− în cadrul procesului de motivare, comunicarea face posibilă identificarea, cunoaşterea şi
utilizarea corectă a diferitelor categorii de nevoi şi stimulente pentru satisfacerea angajaţilor;
− în cadrul grupurilor de muncă, amplifică legăturile dintre membrii acestora, dezvoltând un
climat intern bazat pe încredere şi apartenenţă la grup, consolidând coeziunea grupurilor şi
reprezentând baza eficienţei muncii în grup;
− în politicile de personal ale organizaţiei, comunicarea contribuie la desfăşurarea cu rezultate
pozitive a proceselor de recrutare, selectare, evaluare, perfecţionare, promovare a personalului;
− în cadrul posibilităţilor de îmbunătăţire a performanţelor, comunicarea contribuie prin
intermediul feed-back-ului existent în procesul de comunicare.
Comunicarea internă are anumite particularităţi legate de rolul, scopul şi obiectivele
acesteia, de cadrul şi structura organizaţională şi de contextul culturii organizaţiei (Boneau, 1990).
Instrumentele calităţii şi managementul participativ
Prezentul studiu s-a efectuat în cadrul companiei S.C. Allcolors Serv SRL din România,
lider naţional în domeniul serviciilor de vopsire în câmp electrostatic. Compania s-a confruntat cu
o serie de dificultăţi apărute în urma respingerii de către beneficiari externi a unor loturi de produse
realizate. Aceste dificultăţi s-au datorat apariţiei unor neconformităţi ca urmare a lipsei de calitate
a execuţiei în diferitele stadii de vopsire a produselor. În vederea eliminării şi evitării pe viitor a
unor astfel de situaţii, managementul de vârf al companiei a decis regândirea strategiei şi politicii
sale în privinţa calităţii prin demararea unor acţiuni susţinute de schimbare a mentalităţii
angajaţilor.
Brainstormingul
Pentru rezolvarea problemelor de calitate apărute în cadrul procesului de producţie şi nu
numai, în cadrul firmei sunt folosite diferite metode şi instrumente de lucru, toate având ca sursă
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pregătirea profesională a diferitelor persoane implicate în procesele respective. Prezentarea şi
dezbaterea unor astfel de situaţii are loc în cadrul unor şedinţe de brainstorming, organizate ori de
câte ori este nevoie.
O astfel de şedinţă de brainstorming a fost dedicată identificării situaţiilor în care apar
neconformităţi în activitatea de producţie şi totodată rezolvării acestora. Şedinţa de brainstorming
s-a realizat ţinând cont de regulile de organizare specifice unei astfel de şedinţe şi anume:
− s-a stabilit un grup de persoane de la diferite compartimente cu scopul eterogenizării
domeniului de calificare a persoanelor participante. Compoziţia grupului este eterogenă
pentru a asigura o mai mare spontaneitate, respectiv emitere de idei mai multe şi diferite.
− animatorul şedinţei a lansat câteva idei pentru a creea o atmosferă de colaborare, dinamică,
stârnind interesul colegilor şi obţinând o reacţie în lanţ a emiterii de idei.
− momentul organizării şedinţei s-a ales astfel încât participanţii să poată participa şi comunica
facil în legătură cu situaţiile ce fac obiectul şedinţei.
− climatul a fost destul de relaxat, permisiv discuţiilor şi lansării de idei, fără a trage concluzii
sau a face interpretări.
Se pot exemplifica câteva din ideile lansate în cadrul şedinţei de brainstorming organizată
în cadrul firmei, toate fiind în legătură cu problema enunţată la începutul şedinţei, respectiv
rezolvarea defectului privind gradul crescut al luciului stratului de vopsea. În cele ce urmează se
prezintă cele mai verosimile idei lansate: schimbarea tipului de vopsea; schimbarea furnizorului
vopselei; creşterea temperaturii de polimerizare; aplicarea unui strat mai gros de vopsea; creşterea
concentraţiei băilor de tratament chimic; reetalonarea aparaturii de măsură şi control; vopsirea cu
alt tip de diuze de suflat al pistolului de vopsire. Toate aceste idei au fost, ulterior analizate şi pe
baza lor s-au făcut propuneri într-o nouă şedinţă care a avut loc la nivel de management al firmei.
Astfel s-a ajuns la concluzia că pentru rezolvarea defectului privind gradul crescut al
luciului stratului de vopsea soluţia este cea de a ridica temperatura de polimerizare peste cea
recomandată de producătorul vopselei, respectiv peste 1900 Celsius, cu menţiunea ca această
acţiune să se realizeze treptat, în eşaloane de câte 5 grade fiecare mărire de temperatură.
Această idee a fost recomandată şi susţinută şi de directorul de producţie al firmei şi a fost
pusă în aplicare. S-a observat faptul că la temperatura de 2250C, luciul vopselei s-a încadrat în
limitele solicitate de client de 15-25 unităţi gloss, dovedit prin rezultatele măsurătorilor efectuate,
eliminându-se numărul de defecte cauzate de această problemă.
Histograma
Pentru prezentarea elementelor asupra cărora trebuie intervenit pentru îmbunătăţirea
rezultatelor calităţii vopsirii produselor clientului în şedinţa de brainstorming s-a considerat că
pentru a analiza mai în detaliu problema calităţii sunt necesare a fi aplicate instrumentele clasice
ale managementului calităţii. Unul dintre acestea care poate permite o analiză a informaţiilor legate
de calitatea vopsirii este histograma de frecvenţă.
Astfel s-a trecut la monitorizarea situaţiei, făcându-se o serie de măsurători pe loturi
succesive de material vopsit în secţia de producţie, respectiv în laborator.
După colectarea datelor s-au obţinut primele rezultate care au fost sistematizate în cadrul
Fişei pentru înregistrarea fecvenţei defectelor (Tabelul 1.47.):
Tabel 1.47. Fişă pentru înregistrarea frecvenţei defectelor
Intervale
1
2
3
4
5
6
7

Limite
intervale
18-22
22-23
23-24
24-25
25-26
26-27
27-28

Medie
intervale
20.0
22.5
23.5
24.5
25.5
26.5
27.5

Frecvenţa
Lot: 196
0
0
0
2
7
5
1
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Frecvenţa
Lot: 197
0
0
0
1
0
0
0

Frecvenţa
Lot: 202
0
0
0
2
3
3
5

Frecvenţa
Lot: 205
4
10
8
5
0
0
0
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8
9
10
11
12
Total

28-29
29-30
30-31
31-32
32-n
-
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28.5
29.5
30.5
31.5
(32-n)/n
-

2
6
3
1
0
27

1
1
6
4
14
27

2
0
4
3
5
27

0
0
0
0
0
27

Pentru vizualizarea defectului privind gradul crescut al luciului stratului de vopsea este
necesară construirea unei histograme, cea mai potrivită fiind histograma de frecvenţă asimetrică
(Gherghel, 2000). Pe axa orizontală Ox se va reprezenta gradul de luciu studiat, acesta fiind optim
până la intervalul 24-25 inclusiv, interval peste care toate celelalte valori sunt în afara intervalului
de toleranţă admis, respectiv sunt neconforme. Pe axa Oy se reprezintă frecvenţa defectelor din
fiecare lot, aceasta variind de la 0 la 14 (Fig.1.65.).

Fig.1.65. Histograma de frecvenţă asimetrică
Din analiza histogramei se poate concluzionacă decizia luată în cadrul cercului de calitate
a fost una corectă. Acest lucru s-a datorat în mare măsură managementului participativ aplicat de
către conducerea firmei, prin încurajarea tuturor celor implicaţi de a participa activ la identificarea
şi rezolvarea problemei, precum şi modului de transmitere a informaţiilor, ideilor, calculelor etc.,
respectiv a comunicării interne eficiente folosită la toate nivelele ierarhice. Aceste aspecte au
condus în final la rezultatul dorit şi anume eliminarea neconformităţii.
Diagrama Pareto
S-a observat că o singură cauză poate genera cel mai mare număr de defecte şi cea mai
mare parte a costurilor noncalităţii. Pentru ca aceste aspecte să poată fi evidenţiate s-a apelat la
diagrama Pareto, instrument care permite reprezentarea grafică a defectelor şi ierarhizarea
acestora în funcţie de importanţa lor.
Studiul diagramei permite analiza şi interpretarea defectelor. Pentru eficientizarea
aplicaţiei s-a început cu analiza acelor defecte care sunt ca număr cele mai numeroase,
identificându-se pentru fiecare tip de defecte cauzele care le-au provocat (Tabelul 1.48.).
Tabel 1.48. Tabel cumulativ al datelor
Categoria de defecte
A - luciu crescut al stratului de vopsea aplicată
B - grosime necorespunzătoare a strat. de vopsea
C - corpi străini pe suprafaţa stratului vopsit
D - neuniformităţi ale suprafeţei vopsite
E - zgârieturi ale suprafeţei vopsite
F - deformări mecanice ale pieselor vopsite

Cauze
temperatura scăzută de polimerizare
aplicare de cantităţi necores-punzătoare de vopsea
vopsea sau mediu de lucru contaminat
aplicare neuniformă de vopsea pe suprafaţa vopsită
manipularea necorespunzătoare a produsului vopsit
ambalare şi transport defectuos
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În cazul reprezentării grafice a diagramei Pareto pe ordonată se reprezintă categoria de
defecte, iar pe abscisă ponderea pieselor defecte în totalul pieselor realizate:

Fig. 1.66. Diagrama Pareto – defecte
Pentru a colecta datele prezentate în Tabelul 1.48. şi pentru a face analiza informaţiile
rezultate din diagrama Pareto (Fig. 1.66.) a fost necesară colaborarea specialiştilor de la mai multe
departamente: producţie, calitate, financiar, tehnic şi logistică. Acest lucru nu ar fi fost posibil dacă
nu ar fi existat o comunicare şi o colaborare internă eficientă între departamentele amintite,
respectiv între persoanele din cadrul aceluiaşi departament.
Diagrama cauză-efect (Ishikawa-Fishbone diagram)
Pentru rezolvarea problemei cauzatoare de neconformitate, în şedinţa de brainstorming s-a
subliniat necesitatea folosirii diagramei cauză-efect, alături de histograma de frecvenţă asimetrică.
Utilizând diagrama (Fig. 1.67.) s-au pus în evidenţă şi ierarhizat factorii care pot determina
apariţia defectului analizat – gradul crescut al luciului stratului de vopsea, efectele acestor factori
concretizându-se în evoluţia nivelului parametrilor ce caracterizează procesul supus analizei:

Fig. 1.67. Diagrama cauză-efect (Diagrama Ishikawa)
În cadrul şedinţei de brainstorming au fost enunţate mai multe ipoteze referitoare la sursele
problemei cauzatoare a defectului. Acestea au fost grupate pe două categorii: cauze ce ţin de
materia primă folosită la vopsire, adică vopseauaşi cauze ce ţin de procesul tehnologic, fiecare
având un minim de 4, respectiv 5 presupuşi factori cauzatori ai defectului analizat.
Deşi nu reuşeşte să ofere soluţia necesară, diagrama a permis definirea clară a problemei
în cauză, respectiv identificarea domeniului de presupuse cauze care ar putea genera
neconformitatea. Şi în acest caz, volumul mare de informaţii necesar realizării diagramei s-a
obţinut numai prin comunicarea şi conlucrarea personalului specializat aparţinând diferitelor
departamente. În acelaşi mod s-au evidenţiat şi alte instrumente ale calităţii: diagrama de corelare
(Fig. 1.68.); graficul de control (Fig. 1.69.); stratificarea datelor.
Indiferent la ce instrument al calităţii se face referire, folosirea lui implică cooperarea
tuturor părţilor participante şi presupune eficienţă maximă în cadrul colaborării şi comunicării
interne a firmei, scopul final fiind comun şi bine definit.
- 160 -

REALIZĂRI ȘTIINȚIFICE

Prof.dr.ing. Petruța BLAGA

Fig. 1.68. Diagrama de corelare

Fig. 1.69. Grafic de control integrat

Diagrama de relaţii
Pe lângă instrumentele clasice folosite pentru rezolvarea problemelor de calitate s-au
utilizat şi instrumente moderne care sunt folosite pentru: identificarea problemelor, respectiv
determinarea cauzelor generatoare – diagrama de relaţii şi diagrama arbore; identificarea soluţiilor
pentru rezolvarea situaţiilor apărute – diagrama matriceală şi arbore; elaborarea unui program de
rezolvare a problemelor pe baza soluţiilor propuse – diagrama deciziilor şi PERT.
Pentru semnalarea şi analiza neconformităţilor s-a convocat un grup eterogen de persoane,
de specializări diferite, pentru determinarea cauzelor care le-au generat, ca şi în cazul şedinţei de
brainstorming. S-a nominalizat astfel problema şi presupusele cauze care ar putea reprezenta sursa
defectului, legăturile principale identificate fiind de tip cauză-efect (Fig. 1.70.).
Etapele parcurse s-au trasat pe baza indicaţiilor şi informaţiilor primite de la departamentele
direct implicate în procesul de realizare a produsului, prin strânsa colaborare dintre acestea:
− descrierea şi formularea problemei;
− identificarea cauzelor care au generat problema şi stabilirea legăturilor principale cauză-efect;
− evidenţierea legăturilor de acelaşi tip.
La fel s-a procedat şi în cazul celorlalte tipuri de instrumente moderne ale calităţii utilizate
în cadrul firmei şi anume: diagrama în săgeată PERT, diagrama arbore, diagrama afinităţilor,
diagrama matriceală etc.

Fig. 1.70. Diagrama de relaţii
Diagrama programului de decizie - Metoda PDPC-Process Decision Program Chart
Această metodă s-a aplicat pentru stabilirea căilor de urmat în vederea obţinerii rezultatelor
aştepate conform graficului de lucru, standardelor şi normelor prevăzute. Metoda se bazează pe
întocmirea unei diagrame de tip arbore din care se selecţionează ramura care se doreşte a fi studiată
şi pentru fiecare acţiune se pune întrebarea ”Ce poate fi greşit sau ce altă soluţie avem?”.
Personalul implicat în proiect, prin prisma informaţiilor şi cunoştinţelor specifice fiecărui
specialist, respectiv a specializării fiecărui departament implicat, prezintă setul de întrebări, soluţii
- 161 -

REALIZĂRI ȘTIINȚIFICE

Prof.dr.ing. Petruța BLAGA

şi rezolvări, parcurgând drumul critic de la începutul procesului tehnologic şi până la finalul lui.
Informaţiile sunt adunate şi analizate, urmând ca pe baza acestora să se construiască variante
pentru rezolvarea problemei. Se consideră, de exemplu, din diagrama în săgeată procesele
„Vopsire materiale” şi „CTC: respingere materiale vopsite neconforme” (Fig. 1.71.):

Fig. 1.71. Diagrama programului de decizie
Se construiesc două variante, una optimistă şi una pesimistă, aranjate pe două coloane,
menţionând rezultatele dorite sau nedorite, acţiunile ce trebuie întreprinse şi cele necesare de
efectuat pentru a schimba rezultatul, apoi menţionarea scopului şi în final, sfârşitul acţiunii.
Prezentarea programului de decizie
Fiind un instrument de aprofundare şi relevare statistică cantitativă, acest instrument a fost
folosit pentru exploatarea dimensiunilor soluţiei propuse pentru remedierea defectului studiat.
Pentru precizia definirii defectului s-a răspuns la întrebările: care?, când?, unde?, cum?,
pentru ce?, în ce măsură? Pe baza răspunsurilor s-a reuşit să se argumenteze corectitudinea deciziei
luate folosind datele obţinute prin măsurători şi observaţii directe colectate în timpul producţiei:
Tabel de prezentare
1. Scopul: demonstrarea viabilităţii şi fezabilităţii soluţiei date pentru rezolvarea defectului.
2. Desfăşurarea: pe parcursul procesului de producţie a comenzii clientului se aplică
următoarele întrebări:
Ce?
- Apariţia unui defect de fabricaţie în timpul procesului de lucru.
Cine?
- Responsabilitatea rezolvării defectului a revenit:
1. Directorului de producţie-prin managementul rezolvării situaţiei existente.
2. Departamentului de Management al Calităţii - prin efectuarea de măsurători,
analize, observaţii, concluzionări, propuneri şi informare a Conducerii.
3. Personalului secţiei de producţie - prin colaborarea cu cele două departamente,
respectarea hotărârilor şi deciziilor luate, aport de idei, informaţii, observaţii în
legătură cu tema studiată.
Unde?
- Defectul a apărut în urma începerii producţiei.
Când?
- Defectul a apărut după faza de vopsire a materialului clientului.
Cum?
- În timpul controlului interfazic, respectiv de către beneficiar după livrare.
De ce?
- Problema a apărut datorită temperaturii neconforme.
Cât?
- Timpul şi investiţia necesară rezolvării defectului a fost cel mai puţin costisitor şi
cel mai rapid în comparaţie cu alte soluţii.
Concluzii
Cercetarea efectuată demonstrează că fără o conlucrare între departamente, respectiv între
membrii departamentelor implicate şi fără policalificarea şi nivelul înalt de cunoştinţe ale acestor
specialişti, armonizate prin intermediul colaborării şi comunicării interne, nu s-ar fi realizat şi
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obţinut răspunsuri clare la problemele sau neconformităţile care generează prin natura lor o serie
de pierderi la toate nivelele organizaţiei. Se poate concluziona că studiul prezentat evidenţiază o
relaţie strânsă între instrumentele calităţii şi managementul resurselor umane, acestea
influenţându-se reciproc şi permiţând soluţionarea diverselor probleme care apar în cadrul firmei.
1.2.4. Creșterea eficienței resurselor umane în procesul de producție din domeniul
vopsirii în câmp electrostatic. Studii de caz
Unificarea progresivă a pieţei mondiale presupune armonizarea unor culturi, structuri şi
politici diferite. Dacă la început managementul resurselor umane nu a avut în vedere acest aspect,
în ultimul timp, a început să aibă ca obiectiv specific, din această perspectivă, pregătirea şi
formarea personalului, capabil să facă faţă cu succes unei cariere internaţionale.
La începutul secolul XX, ca urmare a publicării unor lucrări valoroase în domeniu şi sub
influenţa managementului japonez, a avut loc o reconsiderare în acest sens, în special a factorului
uman, pe calea adaptării la specificităţile fiecărei culturi naţionale, fiecare ţară având o cultură
proprie.
Analizând competitivitatea japoneză, se poate observa că particularităţile culturii japoneze
sunt cele care stau la baza superiorităţii performanţelor firmelor conduse de manageri japonezi.
Există multe încercări de imitare a practicilor japoneze de conducere, însă fără prea multe şanse
de succes şi aceasta datorită neglijării, în principal, a particularităţilor practicilor de conducere ce
sunt consecinţa diferenţelor culturale (Nicolescu, 1998).
Specialiştii au ajuns la concluzia că nu există o regulă universală a managementului, fiecare
societate având propria sa concepţie asupra acestei problematici. Diferenţele pornesc de la faptul
că eficienţa muncii de conducere depinde de caracteristicile concurenţiale ale sectorului de
activitate şi de mediul cultural în care întreprinderea funcţionează. Nu este suficient să se studieze
aceste diferenţe de la o zonă la alta, ci trebuie realizată o analiză pe ramuri ale industriei, societăţi,
departamente, secţii, grupuri de muncă pentru a se putea identifica ce influenţează managementul
în general şi managementul resurselor umane în particular (Hermel, 1993).
1.2.4.1. Resursele umane, cercurile calităţii şi inovarea
Procesul de dezvoltare economică depinde în mare măsură de gradul de pregătire şi
utilizare a resurselor umane de rolul creator şi dinamizator al factorului uman în desfăşurarea vieţii
economice. Resursele umane trebuie privite ca “totalitatea aptitudinilor fizice şi intelectuale pe
care omul le utilizează în cadrul procesului de producţie şi de prestări de servicii necesare
existenţei”. Reprezintă singurul factor de producţie capabil să creeze noi valori, creatorul şi
stimulatorul mijloacelor de producţie.
Caracterul distinctiv al resurselor de muncă este dat în primul rând, de faptul că este singura
resursă care produce, creează şi deschide perspectiva inovării continue a producţiei. În al doilea
rând, resursele de muncă poartă întrânsele caracterul limitat al potenţialului lor cantitativ-numeric
pe de o parte şi însuşirea unui potenţial nelimitat, rezultat din latura lor calitativă, pe de altă parte
(Juran & Gryna, 1995). Caracterul nelimitat este specific prin orizonturile nelimitate ale creaţiei
de care ele dau dovadă.
Cercul de calitate este una dintre cele mai răspândite modalităţi practice de valorificare
superioară a resurselor umane şi aceasta datorită rezultatelor remarcabile obţinute prin munca în
grup. Crearea cercurilor de calitate se face pentru îmbunătăţirea activităţii, în general şi a
capacităţii producţiei, în special.
Prezentul studiu (Blaga & Boer, 2014b) evidenţiază importanţa constituirii cercului de
calitate într-o firmă de producţie în vederea rezolvării unor probleme la nivelul calităţii procesului
tehnologic. Abordarea şi analiza problemelor prin intermediul cercului de calitate a condus la o
optimizare a efortului financiar şi a celui uman implicat.
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Fundamente teoretice
Resursele umane, principala componentă a forţelor de producţie, prin intervenţie directă şi
indirectă, condiţionează existenţa producţiei şi a celorlalte activităţi economice şi asigură
valorificarea mijloacelor de producţie de care dispune societatea, facând posibilă şi satisfacerea
nevoilor acesteia (Armstrong, 1995).
În cadrul unei organizaţii, există numeroase modalităţi practice de valorificare superioară
a resurselor umane, îndeosebi prin munca în grup (Herbert et al., 1999). Dintre acestea, cercul de
calitate este, în prezent, foarte răspândit datorită rezultatele remarcabile obţinute: îmbunătăţirea
activităţii, în general şi a capacităţii producţiei, în special.
Introduse pentru prima dată de Kaoru Ishikawa (1915-1989), cercurile calităţii, numite şi
cercuri pentru controlul calităţii, au apărut pentru prima data în industria japoneză, apoi la bănci şi
comercianţi şi ulterior au fost exportate în întreaga lume. Sunt grupuri de studiu pentru
îmbunătăţirea calităţii sau auto-îmbunătăţire şi sunt compuse dintr-un număr mic de angajaţi (10
sau chiar mai puţini). Aceste grupuri efectuează voluntar activităţi de îmbunătăţire la locul de
muncă, desfăşurându-şi activitatea ca parte a unui program mai mare al companiei pentru controlul
calităţii, îmbunătăţirea productivităţii, educaţie reciprocă şi autodezvoltare. Natura şi rolul acestor
cercuri ale calităţii diferă de la o organizaţie la alta.
Obiectivele iniţiale ale cercurilor de calitate au fost: să contribuie la dezvoltarea firmei
(Richard & Johnson, 2001), să respecte relaţiile umane, să dezvolte un mediu de lucru care să ofere
satisfacţii, să folosească capabilităţile umane din plin.
Noutatea adusă de cercurile de calitate (Middleman, 1984) era aceea că problemele erau
discutate de către cei care se confruntau direct cu ele şi care erau, implicit, investiţi cu autoritatea
morală de a le rezolva.
Prin preocuparea privind calitatea, fiecare muncitor a fost responsabilizat în relaţia cu
produsul final, astfel încât fiecare muncitor a devenit şi un controlor de calitate al propriei secvenţe
productive.
În 1985 Ishikawa declara că raţiunea cercurilor de calitate constă în „ameliorarea stării de
spirit a muncitorilor care va favoriza conştientizarea acestora de ceea ce reprezintă ei pentru
calitatea producţiei” (Ishikawa, 1985).
Dintre obiectivele urmărite prin cercurile de calitate se pot menţiona:
− dezvoltarea relaţiilor umane şi a comunicării între indivizi fiind un program direcţionat spre
oameni;
− conştientizează muncitorilor responsabilităţile care le revin faţă de calitatea producţiei şi a
produselor realizate;
− realizează un cadru prin care ideile despre ameliorări pot fi enunţate şi materializate;
− dezvoltă aptitudinile de comandament interior şi îi responsabilizează pe angajaţi faţă de
întreprindere;
− dezvoltă aptitudini de instructor valorificabile în colectivele de lucru.
Avantajele cercurilor de calitate sunt multiple:
− crearea unui climat de comunicare între angajaţi sau între subalterni şi direcţiune, pe baza unei
înţelegeri mutuale şi a unei bune colaborări;
− se realizeze o stare de spirit necesară implicării în activităţile decizionale, respectiv realizarea
unui cadru unde părerile sunt ascultate dând importanţă muncii depuse;
− apare posibilitatea de a cunoaşte problemele legate de calitatea produselor, consecinţele şi
costurile pe care le implică;
− creează un climat de încredere între operatori şi şefi, respectiv un cadru de cooperare şi
întrajutorare;
− se evită generarea unor conflicte care prin natura lor consumă resurse, respectiv dereglează
programele de lucru;
− au o influenţă pozitivă asupra dinamicii productivităţii muncii, a optimizării tehnologiei de
lucru şi a metodelor de muncă;
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reprezintă o metodă de combatere a absenteismului, implicând şi responsabilizând operatorii
în perfecţionarea calităţii produselor.
Inovarea prin cercurile calităţii

Şi în România sunt companii în care implementarea cercurilor calităţii a ajuns într-o fază
matură şi acestea funcţionează firesc.
S.C. Allcolors Serv SRL, lider naţional în domeniul serviciilor de vopsire în câmp
electrostatic, este una dintre aceste societăţi care a început să folosească cercurile calităţii, la
început la nivelul ierarhic superior, coborând mai apoi la nivelurile ierarhice intermediare şi, în
cele din urmă, la nivelul de bază din întreprindere. În urma efectuării unei analize amănunţite a
procesului tehnologic de tratare chimică a produselor, managementul de vârf al companiei a decis
optimizarea acestuia astfel încât să se asigure şi o reducere a costurilor de producţie.
Ca urmare, prezentul studiu efectuat în cadrul societăţii are ca scop evidenţierea utilizării
inovării în cadrul cercurilor calităţii organizate în vederea obţinerii unor tratamente chimice mai
eficiente şi cu un cost mai redus (Sherwood et al., 1993).
În timpul derulării procesului tehnologic apele folosite pentru clătirea produselor,
indiferent de faza luată în discuţie, sunt supuse unui proces de tratament continuu realizat de staţiile
de demineralizare şi filtrare (4) cu scopul menţinerii în parametrii necesari pentru evitarea unor
neconformităţi generatoare de defecte şi creşterea costului produsului final şi implicit cel al
producţiei (Fig. 1.53.).
Apele contaminate sunt supuse unui tratament care implică operaţiuni de neutralizare,
floculare, separare şi filtrare, realizate prin intermediul unei staţii de tratare a apelor uzate şi
contaminate, fără de care procesul de lucru nu ar fi corespunzător în ceea ce priveşte protecţia
mediului înconjurător şi a oamenilor/animalelor, respectiv unitatea de lucru în cauză nu ar primi
aprobările necesare pentru desfăşurarea activităţii.
Costul final pentru tratamentul unei cantităţi de 14,4 m³ apă reziduală cum ar fi în cazul
unei băi de pe linia de pretratament chimic al produselor este în valoare de 1024,69 lei. Iar în cazul
realizării unui calcul pe o perioadă de 1 an de zile, aceste costuri se ridică la aproape 10000 lei,
respectiv continuarea lucrului fără scăderea eforturilor de prelucrare/tratamentul apelor şi soluţiilor
contaminate.
Pentru scăderea efortului financiar şi cel uman s-a intervenit direct prin ajutorul unei echipe
pluridisciplinare din cadrul societăţii prin constituirea unui cerc de calitate (Prado, 2001).
Au fost expuse faptele şi ţelul care trebuia atins. Membrii cercului au întocmit un plan de
acţiune cu etape de observare, culegere de date (Tabel 1.49.), analiza lor, interpretare, respectiv
concluzionare şi stabilirea, respectiv luarea măsurilor necesare pentru atingerea scopului propus.
Tabel 1.49. Plan de acţiune cu etape de observare și culegere de date

Astfel, cu ajutorul instrumentelor calităţii: diagramele Pareto, Ishikawa, respectiv QRQC
(Tague, 2004) s-a reuşit să se găsească soluţia optimă pentru scăderea efortului financiar şi uman
pentru tratamentul apelor şi a soluţiilor contaminate. Soluţia se bazează pe următoarea idee:
procesul tehnologic este astfel conceput ca la începutul oricărui tratament chimic, produsele
pregătite pentru tratament chimic sunt spălate cu un jet de apă industrială cu scopul îndepărtării
grosiere a diferitelor mizerii, impurităţi, corpuri străine şi pentru a proteja următoarea baie de
încărcare cu cele menţionate adineaori, în cazul nostru fiind vorba de baia de degresare.
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Ideea inovatoare este cea de a folosi în locul băii de spălare grosieră (B.) de pe linia de
pretratament feroase (1.), soda de degresare uzată şi în afara parametrilor prevăzuţi în Instrucţiunile
de lucru din baia de degresare (A.), dar încă activă din punct de vedere fizico-chimic de pe linia
de pretratament neferoase IM (3.) (Fig.1.53.).
Pentru a ajunge aici, echipa a consultat personalul direct implicat în activităţile zilnice din
atelierele vizate, obţinând informaţii preţioase, care puse cap la cap au creat o imagine de ansamblu
al întregului proces, privit de la nivelul operatorului executant, iar prin experienţa analitică şi
managerială a colectivului cercului de calitate (Tang et al., 1987), s-a obţinut răspunsul căutat:
soluţia de degresare din baia de degresare (A.) în loc ca să fie introdusă în sistemul de tratare şi
prelucrare pentru a fi evacuată în reţeaua de canalizare, va fi introdusă în sistemul de pretratament
din nou, în locul apei de spălare grosieră (B.) de pe linia de pretratament feroase (1.) (Fig.1.53.).
Apa din bazinul de spălare grosieră (B.) va fi evacuată şi supusă tratamentului pentru a fi
posibilă evacuarea ei în reţeaua de canalizare, costurile acestor manevre fiind de doar 23,34 lei.
Astfel, la calculul prin diferenţa dintre cele două costuri, vom observa că soluţia propusă
este foarte rentabilă, respectiv este una de tip “verde” care ajută la protejarea mediului
înconjurător: 1024,69 – 23,34 = 1001,35 lei /bazin, o sumă considerabilă dacă se ţine cont de faptul
că schimbarea unei băi se face de mai multe ori pe an, respectiv faptul că sunt peste 10 băi în cadrul
procesului tehnologic în cauză.
Concluzii
Programele cercurilor de calitate sunt foarte simple şi nu se suprapun peste organigrama
firmei, acestea se adaptează permanent problemelor analizate. Cele mai mari probleme apar din
partea nivelurilor de decizie intermediare care se tem că astfel nu îşi mai justifică poziţia şi
autoritatea. Cercurile de calitate nu subminează ierarhia decizională într-o firmă pentru că sunt
grupuri de muncă, creative şi orientate spre rezolvarea problemelor şi găsirea soluţiilor pentru
creşterea calităţii. Prin ele se întăreşte structura organizatorică şi decizională a întreprinderii, prin
îmbogăţirea şi umanizarea muncii, acordând putere decizională nivelurilor ierarhice inferioare.
Astfel se recunoaşte faptul că un angajat, cu cât se simte mai valorizat, cu atât devine mai
responsabil, mai atent şi mai implicat în ceea ce face şi prin aceasta productivitatea muncii creşte.
1.2.4.2. Implementarea unor noi instrucțiuni de lucru în procesul vopsirii în câmp
electrostatic prin instruirea resurselor umane
Un produs, proces sau serviciu este considerat conform doar în cazul în care una sau mai
multe caracteristici ale sale îndeplinesc cerinţele specificate și așteptate de client.În cazul în care
acestea sunt declarate neconforme, indiferent dacă au fost depistate pe parcursul unui proces intern
al firmei sau în urma unei reclamații de la client, se presupune că pot exista probleme la orice nivel
din cadrul firmei generate de terțe cauze, printre ele putând fi și cele legate de lipsa, slaba sau
insuficienta instruire a resursei umane implicate în procesul de producție.
Vopsirea în câmp electrostatic face parte din domeniul activităților de tratare, acoperire și
decorare a suprafețelor metalice. Din categoria vopsirilor în câmp electrostatic face parte și cea de
vopsire cu vopsea pulbere. În cadrul acestei vopsiri există o serie de factori care influențează direct
calitatea produsului final, având un impact semnificativ asupra aspectului final, respectiv asupra
calității produselor vopsite: neconcordanța dintre nivelul calitativ asigurat de vopsitor și cel
solicitat de client, calitatea vopselei, calitatea materialului brut, calitatea pretratamentului chimic
anterior vopsirii etc. Influența directă sau indirectă acestor factori asupra calității produselor finale
poate fi evidențiată prin intermediul informațiilor și datelor din manualul calității, analizându-se
în detaliu procedurile și instrucțiunile de lucru.
Studiul (Boer & Blaga,2015c) își propune să prezinte avantajele folosirii în procesul de
instruire a resurselor umane a unor noi instrucțiuni de lucru fundamentate pe date clare și simple
rezultate din practica locului de muncă și care se bazează pe utilizarea metoda comparației
informațiilor furnizate de instrucțiunile descriptive și tradiționale cu cele furnizate de fotografiile
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realizate în procesul de vopsire. Această practică poate fi considerată un ghid de bună practică
pentru cei care lucrează sau vor să vopsească cu pulbere în câmp electrostatic și nu numai.
Fundamente teoretice
Principalele documente ale sistemului de management al calității și modul de întocmire
sunt prezentate în standardul ISO 10013/1996 – Ghid pentru documentația sistemului calității.
Referiri la documente se fac și în standardele ISO 9000, respectiv ISO 9001/2000.
Aceste standarde acordă o importanță mare elaborării și administrării documentelor
specifice sistemului de calitate, deoarece documentele sunt o dovadă tangibilă că procesele au fost
definite, procedurile au fost elaborate și aprobate, iar modificările sunt ținute sub control. De
asemenea, existența acestor documente este obligatorie pentru aprecierea conformității sistemului
calității cu standardul de referință și confirmarea implementării efective a sistemului de calitate.
Rolul documentelor pentru implementarea și aplicarea sistemului de calitate (Juran &
Gryna, 1995) într-un sistem tehnico-economic constă în:
− obținerea conformității cu prevederile din normative;
− asigurarea instruirii salariaților (Blaga, 2011) pentru cunoașterea modului de aplicare a
sistemului de calitate;
− asigurarea repetabilității și trasabilității;
− furnizează dovezi obiective cu privire la aplicarea sistemului calității.
Amploarea documentației pentru un sistem tehnico-economic diferă funcție de mărimea și
obiectul activității, complexitatea proceselor și interacțiunea acestora, pregătirea personalului
conform standardului ISO 10013, documentele unui sistem de management al calității fiind:
− politica și obiectivele referitoare la calitate;
− Manualul calității;
− procedurile documentate cerute de standardele de referință;
− instrucțiunile de lucru.
Rolul instrucțiunilor de lucru la locul de muncă
Instrucţiunea de lucru reprezintă o prevedere care formulează modul de efectuare a unei
acţiuni asociate unei proceduri. Instrucţiunile de lucru se elaborează parcurgând, în funcţie de
domeniul de aplicare, o etapă sau două etape, după care sunt analizate (din punctul de vedere al
clarităţii, exactităţii, adecvării şi structurării), avizate de către șefii de departamente şi aprobate de
directorul general al firmei.
Elaborarea şi redactarea instrucţiunilor de lucru trebuie făcută de persoanele implicate în
procesele şi activităţile descrise. Aceasta se face pe baza documentelor specifice şi valabile în
cadrul fiecărui departament care coordonează procesul reglementat şi pe baza redării proceselor în
concordanţă cu strategia şi obiectivele firmei (Richard & Johnson, 2001).
Sarcinile de muncă stabilite în instrucțiunile de lucru se stabilesc în funcție de: felul muncii,
locul de muncă, mediul de lucru și mijloacele de muncă, toate fiind elaborate de specialiști.
În cadrul procesului de lucru angajatorul trebuie să asigure condiții pentru ca fiecare angajat
să primească suficientă și adecvată instruire sub formă de informații și instrucțiuni specifice locului
de muncă sau postului său (Blaga & Boer, 2014a).
În mod obișnuit, informațiile cuprinse în instrucțiunile de lucru trebuie să cuprindă un
număr minim de date referitoare la:
− condițiile și modul de folosire a echipamentelor de muncă;
− situațiile de conformitate și neconformitate a produsului.
Datele trebuie să fie pe înțelesul tuturor, ușor asimilabile, accesibile și actualizate la zi.
Nu trebuie omisă nici partea care privește securitatea muncii personalului angajat, stipulată
în prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, valabilă prin modificările și
normativele în vigoare care, prin art. 22, alin. 1, stipulează că: ,,fiecare lucrător trebuie să își
desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile
primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau
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îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de
acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.”
Și în acest caz este valabilă situația de prezentare a instrucțiunilor de lucru în modul cel
mai simplu și cel mai adecvat, pe înțelesul tuturor angajaților firmei.
Instrucţiunile de lucru sunt destinate detalierii unor activităţi din procedură, în principal a
celor care pot afecta desfăşurarea corectă a procesului la care se referă procedura, aşa-numitele
activităţi critice. Concret, acest lucru se poate prezenta astfel (Fig. 1.72.).
Pe baza acestui traseu a fost realizată elaborarea instrucțiunilor de lucru în cadrul S.C.
Allcolors Serv SRL. Intenția managementului firmei a fost ca pentru toți angajații firmei, fiecare
instrucțiune de lucru să îndeplinească următoarele cerințe:
− să fie concisă și ușor de reținut;
− să definească exact ce anume se așteaptă de la angajați;
− să fie globală, adică să se refere la toate aspectele fundamentale ale calității (Stahl, 1995).

Fig.1.72. Schema logică cu etapele elaborării instrucțiunilor de lucru
Tocmai acest este și motivul pentru care s-a luat decizia de a se realiza implementări în
realizarea instrucțiunilor de lucru folosite de până acum. Modelul obișnuit și standard era de a
asigura o descriere textuală (Fig. 1.73.), cât mai succintă a informației care se dorea a fi
recepționată și însușită de către personalul angajat (Garcia-Quevedo et al., 2011).
Informațiile cuprinse în acest tip de document erau asimilate cu ușurință și nu generau
confuzii în cazul în care erau dedicate, respectiv valabile și pentru produse similare, cu condiția ca
să fie completate prin alte instrucțiuni, cu specificații de actualizare destinate noilor proiecte.
Însă, datorită derulării a tot mai multor proiecte și a existenței a doar câtorva documente de
prelucrat și de afișat la loc vizibil, s-a ajuns la concluzia necesității creării unui nou tip de informare
(Nafukho et al., 2004) întrucât informațiile și datele textuale cuprinse în documente erau din ce în
mai numeroase și necesitau un spațiu de afișare din ce în ce mai mare (Fig. 1.74.).
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Fig.1.73. Model standard de instrucț. de lucru Fig.1.74. Model panou standard de instrucț. de lucru
Totodată s-a observat că pentru asimilarea a tot mai multor informații din documentele
afișate și pentru prelucrarea acestora era necesar un efort intelectual de memorare din ce în ce mai
mare din partea angajaților, fapt care determina o creștere a timpilor morți în procesul de lucru
efectiv (Wieslaw, 2013), timpi datorați necesității însușirii informațiilor din instrucțiunile de lucru.
Astfel, s-a luat decizia de a se folosi, în locul documentului tradițional, un material
fotografic de redare a informației din instrucțiunile de lucru (Fig. 1.75.). Această nouă formă de
prezentare a unei instrucțiuni de lucru are ca scop redarea vizuală a aspectelor care se așteaptă a fi
realizate de către personal, evidențiindu-se prin comparație ceea ce se dorește a se obține cu ceea
ce nu se dorește sau nu este conform din punct de vedere calitativ, obținându-se astfel un model
simplu, concis și mult mai eficient de informare față de cel precedent (Fig. 1.76.).

Fig. 1.76. Model combinat de instrucțiuni de lucru:
grafic și fotografic

Fig. 1.75. Model nou fotografic de
instrucțiuni de lucru

Prin compararea timpilor necesari pentru prezentarea, prelucrarea și asimilarea
informațiilor din instrucțiunile tradiționale de lucru de către personalul angajat și a celor aferenți
noilor modalități fotografice de prezentare a instrucțiunilor de lucru, s-a constatat că în cazul
modelului fotografic timpul necesar a fost redus cu peste 50% (Tabel 1.50., Fig. 1.77.).
Tabel 1.50. Timpi pentru prezentare și prelucrare instrucțiuni textuale versus fotografice
Model W.I.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Textual

1:57

5:15

7:08

8:06

4:17

8:42

6:25

12:52

9:12

11:20

Photographic

0:59

2:57

3:34

4:04

2:44

4:10

3:02

5:14

4:10

5:23
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Fig. 1.77. Timpi pentru prezentare și prelucrare instrucțiuni textuale versus fotografice
Avantajul major al noii modalități de prezentare a instrucțiunilor de lucru s-a evidențiat în
economia de timp obținută, respectiv eliminarea timpilor morți din timpul afectat activității de la
locul de muncă a fiecărui angajat, iar progresul obținut a fost unul considerabil și cu efect imediat
(Blaga & Boer, 2012). În cazul majorității angajaților s-a observat că impactul vizual al informației
fotografice a condus la rezultate mai bune în activitatea la locul de muncă (Wilkinson, 2005) decât
asimilarea și prelucrarea informațiilor de tip text pe termen lung, cu atât mai mult cu cât majoritatea
celor care au făcut obiectul cercetării aveau un nivel de pregătire mediu (Tabel 1.51., Fig. 1.78.).
Tabel 1.51. Timpi de prezentare și prelucrare instrucțiuni textuale versus fotografice pe angajați
Timp (min)
Muncitor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Media

WI 1
Text.
1:23
1:56
2:45
0:52
0:59
1:52
3:29
3:12
1:41
1:25
1:57

WI 1
Pict.
0:49
0:56
0:58
0:59
0:48
0:47
1:25
1:45
0:45
0:39
0:59

WI 2
Text.
5:23
5:36
4:47
3:44
3:51
4:56
6:42
6:23
5:25
5:52
5:15

WI 2
Pict.
2:53
3:03
3:29
2:01
2:22
2:25
3:45
3:58
2:54
2:48
2:57

WI 3
Text.
7:05
7:23
7:52
6:12
6:11
6:51
8:23
8:56
6:25
6:10
7:08

WI 3
Pict.
3:50
4:03
4:29
2:25
2:56
2:59
3:52
3:59
3:45
3:29
3:34

WI 4
Text.
7:56
7:41
8:29
8:21
8:45
7:23
9:12
9:02
7:11
7:02
8:06

WI 4
Pict.
3:42
3:29
4:01
3:21
3:10
4:51
4:42
5:39
4:01
3:53
4:04

WI 5
Text.
3:56
4:01
4:23
3:52
3:59
4:04
5:21
5:32
4:05
3:45
4:17

WI 5
Pict.
1:56
1:59
3:00
2:02
2:36
2:54
3:58
3:44
2:25
2:48
2:44

Fig. 1.78. Timpi de prezentare și prelucrare instrucțiuni textuale versus fotografice pe angajați
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Concluzii
Instrucțiunile de lucru sunt documente foarte detailate care oferă informații precise privind
activitățile relaționate cu execuția activităților procesuale și modul în care pot fi respectate
procedurile de proces. Acestea conțin informații despre atribuțiile pe care le îndeplinește fiecare
angajat, cum trebuie acestea îndeplinite, ce instrumente și documente se folosesc. Procesele cu
grad ridicat de risc sau transferul de cunoștințe evidențiază unul din motivele pentru care se
folosesc instrucțiunile de lucru. Deseori sunt folosite liste de verificare, planuri, diagrame și
instrucțiuni de lucru în cadrul proceselor de producție. Indiferent de formatul în care sunt realizate,
instrucțiunile de lucru sunt necesare pentru a realiza transferul de informații către angajați, cu
transpunerea fidelă a cerințelor de calitate necesare a fi realizate pentru obținerea unui produs finit
conform așteptărilor clientului.
În S.C. Allcolors Serv SRL decizia de a folosi instrucțiuni bazate pe redarea fotografică
prin prezentarea în opoziție a produsului conform cu cel neconform a dat rezultate imediate, iar pe
termen lung a determinat o eficiență semnificativă, dovedită prin rezultatele reale obținute,
respectiv economia de timp și reducerea de costurilor de producție.
1.2.4.3. Creşterea eficienţei resurselor umane în procesul de producţie
Obținerea rezultatelor pozitive în producție se realizează printr-o serie de metode,
instrumente, tehnici etc. cu efecte directe în creșterea capacității de producție, a volumului de
produse realizate, a cifrei de afaceri și în final a profitului firmei, însă acestea nu pot funcționa fără
pregătirea, aportul implicit și direct al factorului uman, a resurselor umane ale firmei.
Lucrarea își propune să prezinte metode și modalități de îmbunătățire a activității
personalului din producție într-o firmă românească, lider în vopsirea produselor în câmp
electrostatic. De asemenea, se dorește prezentarea îmbinării managementului producţiei cu cel al
resurselor umane, în scopul obținerii unor rezultate pozitive în ceea ce privește creșterea capacității
de producție, a volumului de produse realizate și implicit, a calității acestora (Wilkinson, 2005),
direct prin motivarea personalului executant, efect al folosirii și aplicării instrumentelor calității.
Fundamente teoretice
Pentru analiza eficienţei unei activităţi se compară rezultatele obţinute cu efortul depus.
Această comparaţie este valabilă şi în cazul resurselor umane, cu atât mai mult cu cât acest element
esenţial în obţinerea rezultatelor reprezintă o sursă de costuri deosebit de importantă. În prezent
tot mai multe firme se confruntă cu necesitatea creşterii productivităţii şi pentru aceasta ele dispun
de posibilităţi limitate. Cea mai puţin exploatată cale de creştere a productivităţii este
îmbunătăţirea calităţii muncii, a informaţiei, a capitalului şi a modului de combinare a factorilor.
În procesul de evaluare a performanţelor se analizează performanţa individuală şi socială.
Eficacitatea unui grup înseamnă capacitatea de a-şi îndeplini sarcinile şi de a permite
membrilor săi să obţină satisfacţii din activitatea colectivă. Factorii care o influenţează sunt:
− caracteristicile grupului (dimensiunile, compoziţia);
− sarcina care trebuie îndeplinită;
− mediul (factorii) exterior şi interior, incluzând resursele pe care le repartizează grupului sau
recunoaşterea prezenţei şi activităţii acestuia.
Factorii interni sau variabili sunt reprezentaţi de acele aspecte aleactivităţii grupului care
pot fi controlate direct şi care pot fi teoretic modificate într-un timp scurt, astfel încât să ridice
nivelul de performanţe sau satisfacţie al oamenilor. Aceştia se pot modifica pentru a creşte
eficacitatea grupului (ex. stilul de conducere, procesele şi procedurile adoptate de grup inclusiv
funcţiunile de sarcină şi de menţinere a relaţiilor sociale, motivaţiile şi dezvoltarea grupului).
Termenul de performanţă înseamnă o realizare deosebită într-un domeniu de activitate
practică. Îi sunt asociaţi o serie de factori care interacţionează: aptitudini, însuşiri de personalitate,
sisteme de valori, calităţi fizice, interese, motivaţii, vârsta, sexul, şcolarizarea, experienţa, orizontul
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cultural, mediul social al muncii, sistemul de salarizare şi recompense, sistemul de instruire şi
control, politica întreprinderii, mediul fizic al muncii, spaţiul de muncă, metodele de muncă.
Creşterea productivităţii muncii resursei umane se poate realiza prin diferite căi:
− pregătirea şi perfecţionarea resurselor umane. Acest proces se manifestă pe termen lung prin
ridicarea nivelului de cultură şi cunoaştere a resurselor de muncă, a pregătirii ei tehnicoprofesionale în concordanţă cu nevoile de muncă şi aptitudinile resurselor umane (GarciaQuevedo et al., 2011). Acest aspect reprezintă principala cale de autovalorificare şi dezvoltare
a factorului uman, de valorificare superioară a potenţialităţilor creative şi anticipative ale
individului. O mare importanţă o are receptivitatea şi viteza de adaptare la nou şi reintegrarea
rapidă a resurselor umane în alte activităţi. Perfecţionarea contribuie la creşterea producţiei.
− automatizarea, robotizarea şi promovarea tehnicilor noi. Acestea reprezintă coordonate
esenţiale ale progresului tehnic contemporan, ele atrăgând după sine creşterea productivităţii,
deoarece asigură obţinerea unei productivităţi mai mari cu aceleaşi cheltuieli de muncă,
favorizează diminuarea altor cheltuieli pe produse în general, realizarea de economii.
− înnoirea producţiei. Prin acest proces se urmăreşte perfecţionarea caracteristicilor
constructive, funcţionale, estetice, ergonomice, în vederea satisfacerii la un nivel înalt
calitativ, având implicaţii şi asupra creşterii productivităţii muncii (Tague, 2004).
− cointeresarea materială a muncii. Reprezintă condiţionarea veniturile personalului de
rezultatele lor în muncă. O importanţă deosebită o are aplicarea unui sistem de repartiţie care
să determine cât mai corect mărimea salariului fiecărui lucrător şi să asigure un sistem de
norme de muncă, prin care să se stabilească aportul fiecăruia în cadrul muncii depuse. Orice
neglijare în acest domeniu atrage după sine nerespectarea unei corelaţii economice
fundamentale și anume aceea dintre creşterea productivităţii muncii şi creşterea salariului.
Având în vedere că numărul lucrătorilor este un factor cantitativ de creştere a producţiei,
limitat de resursele existente la un moment dat, iar productivitatea muncii este un factor calitativ,
atât la nivel microeconomic, cât şi la nivel macroeconomic contează foarte mult care dintre aceste
două laturi acţionează cu preponderenţă asupra producţiei. În timp ce ridicarea productivităţii
muncii asigură creşterea producţiei cu cheltuieli de muncă mai mici, sporirea numărului
personalului înseamnă a produce mai mult cu cheltuieli de muncă proporţional mai mari.
Eficienţa cu care este cheltuită munca omului nu depinde numai de condiţiile materiale ale
producţiei. Un rol important îl are calitatea forţei de muncă. Astfel, ridicarea continuă a calificării
reprezintă condiţia esenţială pentru utilizarea eficientă a resurselor umane (Nafukho et al., 2004).
În comparaţie cu munca necalificată sau cu o calificare inferioară, cea calificată sau cu o calificare
superioară are forţa de a produce în aceeaşi unitate de timp o cantitate mai mare de producţie.
Cercetările făcute au pus în evidenţă existenţa unei corelaţii foarte strânse între nivelul de pregătire
profesională, pe un plan mai larg chiar de cultura generală şi productivitatea muncii.
Monitorizarea resursei umane în procesul de producție
Prezentul studiu s-a efectuat în cadrul companiei S.C. Allcolors Serv SRL din România,
care are ca obiect de activitate Decorarea şi acoperirea suprafeţelor metalice - Vopsirea în câmp
electrostatic.
Baza studiului o constituie monitorizarea efectuată a unui grup de persoane din execuție,
respectiv din atelierul de aplicare stickere, monitorizare care va fi evidenţiată prin folosirea
graficelor, histogramelor, diagramelor etc. Pe baza datelor adunate s-au făcut analize pentru luarea
unor decizii cu scopul intervenției și ajutării personalului executant din atelierul în care s-a realizat
studiul, ajutând la găsirea soluțiilor necesare pentru evitarea şi, dacă este cazul, remedierea
generării de neconformităţi în viitor, respectiv pentru creșterea eficientizării producției prin măsuri
de îmbunătăţire a activității resurselor umane (Chung & Liu, 2010).
La începutul anului 2012, în atelierul de aplicare a decoraţiunilor, unde are loc aplicarea
stickerelor pe produsele clienţilor, la iniţiativa managementului firmei s-a iniţiat un proiect pilot
prin care s-a urmărit realizarea, cu costuri mai reduse, a operaţiunilor de aplicare stickere cu
ajutorul unei forţe de muncă nou angajate din zonele şi localităţile rurale limitrofe societăţii.
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Decizia viza obţinerea unor costuri ale serviciului de aplicare a stickerelor pe produse la
un nivel cât mai mic, din care o pondere importantă o reprezenta costurile cu transportul resursei
umane la şi de la firmă. Ambele categorii de costuri sunt influenţate de resursa umană şi au fost şi
sunt considerate de managementul firmei ca fiind decisive la semnarea contractelor cu clienţii.
La momentul iniţial de lansare în firmă a serviciului de aplicare a stikerelor pe produse,
acesta era executat de personal necalificat din mediul rural. Costul total al serviciului (Fig. 1.79.)
avea următoarea structură:
15% logistică
30%producţie
25% resurse umane
15%calitate
5%admninistrative
7%cercetare
3%mentenanţă

Fig. 1.79. Costul total al serviciului de aplicare a stickerelor pe produs – personal necalificat din
mediul rural
Majoritatea personalului angajat (86%) avea la momentul iniţial o pregătire medie (10
clase), erau casnici sau aveau calificare în domeniul agricol, deci fără experienţă în domeniul
solicitat.Pentru a-şi atinge obiectivele financiare stabilite, conducerea societăţii a iniţiat, în cadrul
atelierului de aplicare a decoraţiunilor pe produs, proiectul de reducere a costurilor concentrânduşi întreaga atenţia asupra resursei umane din atelier (Herbert et al., 1999). În urma aplicării
proiectului, s-a constatat că se putea îmbunătăţi şi chiar determina ponderea preţului serviciului
(20%) în profitul scontat pe fiecare comandă, ca urmare a îmbunătăţirii calificării personalului la
locul de muncă ca urmare a instruirilor intensive la care au participat.
În cazul deciziei de a lucra cu personal calificat şi cu experienţă, costurile recrutării,
logistice şi salarizării ar fi depăşit cu mult nivelul costurilor admise, astfel că societatea ar fi pierdut
pe plan financiar cca 15% din profitul scontat, fiind chiar sub semnul întrebării existenţa profitului,
valoarea acestuia ridicându-se la doar 5%.
În acest caz, costul total al serviciului (Fig. 1.80.) avea următoarea structură:
20%logistică
30%producţie
35%resurse umane
15%calitate
5%admninistrative
7%cercetare
3%mentenanţă

Fig. 1.80. Costul total al serviciului de aplicare a stickerelor pe produs – personal calificat din
mediul urban
Acest lucru a avut un impact puternic în luarea deciziei de a angaja personal din mediul
rural necalificat, în detrimentul personalului calificat din mediul urban.
Pentru a reduce costurile totale ale serviciului de aplicare decoraţiuni şi a nu periclita
profitul, proiectul a fost aplicat în departamentul care putea influenţa semnificativ acest lucru – cel
de producţie, în procesul de aplicare a stickerelor. Obiectivul nu putea fi atins fără receptivitatea
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la nou şi eforturile resurselor umane. Îmbunătăţirea calificării profesionale şi cointeresarea
materială a resurselor umane (Armstrong, 1995) a condus la creşterea productivităţii muncii.
Acţiunile întreprinse pentru atingerea obiectivelor stabilite au fost următoarele:
• Pregătirea şi perfecţionarea resurselor umane. Personalul a luat parte la instruiri de calificare
şi perfecţionare realizate de specialiştii firmei (Tang & Tollison, 1987), costurile de realizare
fiind minime, neinfluenţând preţul produsului marginal.
• Automatizarea, robotizarea şi promovarea tehnicilor noi. Au fost aplicate tehnici noi,
inovative în domeniul aplicării stickerelor pentru a uşura aplicarea lor, pentru a evita crearea
de neconformităţi datorate lipsei stickerelor, orientării greşite şi aplicării cu bule de aer.
• Înnoirea producţiei. Mesele iniţiale pe care se realiza aplicarea stickerelor pe produse au fost
înlocuite cu altele mai performante şi mai ergonomice, ajutând la creşterea vitezei de aplicare,
la uşurarea aplicării şi la scăderea uzurii personalului.
• Cointeresarea materială a muncii. În urma monitorizării producţiei, a fiecărui lot, produs,
inclusiv a persoanelor, s-a reuşit scaderea costurilor neconformităţilor şi costurilor de logistică.
Astfel, rezultate obținute în anul 2012 în urma monitorizării personalului şi a
neconformităţilor apărute au condus la următoarea situaţie (Tabel 1.52.):
Tabel 1.52. Rezultate în 2012 în urma monitorizării neconformităţilor realizate de personal

Fig. 1.81. Histograma de frecvenţă asimetrică a unui operator care execută un nr. mic de defecte

Fig. 1.82. Histograma de frecvenţă asimetrică a unui operator care execută un nr. mare de defecte
După implementarea de către managementul firmei a celor 4 intervenţii, în anul 2013, s-au
obţinut rezultate deosebit de bune (Richard & Johnson, 2001), situaţia arătând astfel (Tabel 1.53.):
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Tabel 1.53.Rezultate obținute în 2013 în urma monitorizării neconformităţilor realizate de personal

Ca urmare a implementării proiectului iniţiat de managementul companiei, se observă o
eliminare totală a neconformităţilor şi implicit a costurilor cu acestea, această situaţie ducând direct
la scăderea costurilor de producţiei şi creşterea productivităţii muncii (Stahl, 1995).
Concluzii
În analiza fenomenelor şi proceselor care au loc în procesul de utilizare a resurselor umane,
trebuie pornit de la faptul că ele reprezintă principala forţă de producţie a societăţii, deoarece:
− Resursele umane reprezintă singurul factor de producţie capabil să creeze valori noi;
potenţialul uman este singurul creator, sub aspect economic,spiritual și ştiinţific. Generarea
de noi idei concretizate în produse, tehnologii, metode etc. este apanajul exclusiv al omului.
− Resursele umane produc şi reproduc factorii obiectivi ai producţiei, îndeplinesc un rol
hotărâtor în procesul transformării naturii în bunuri destinate satisfacerii nevoilor societăţii.
− Resursele umane influenţează eficacitatea utilizării resurselor materiale şi financiare. Practica
relevă că firme înzestrate tehnic şi financiar la acelaşi nivel obţin rezultate sensibil diferite.
Se poate concluziona aşadar, că resursele umane constituie elementul creator, activ şi
coordonator al activităţii economice ce se desfăşoară în cadrul oricărei firme.
În activitatea oricărei unităţi economice, eficienţa se realizează în cadrul unei anumite
structuri obiective, în care factorul uman reprezintă o forţă de muncă uriaşă, neomogenă în
structură, cu componenţi având calificări, specializări şi poziţii ierarhice diferite. În acelaşi timp,
fiecare aduce cu el o varietate de aspiraţii, o multitudine de experienţe sociale, care se inserează
mai uşor sau mai greu la relaţiile fundamentale create în fluxul producţiei.
Importanţa incontestabilă a resurselor umane s-a accentuat în prezent datorită unor factori
care se impun în viaţa economică, între care:
− concurenţa din ce în ce mai strânsă pe plan internaţional;
− complexitatea şi dimensiunile tot mai mari ale organizaţiilor;
− creşterea economică lentă sau declinul pieţelor de desfacere pentru unele ramuri industriale;
− intensitatea pregătirii, calificării forţei de muncă;
− preocupări din ce în ce mai pronunţate pentru promovare şi satisfacţie în muncă;
− modificări ale valorii forţei de muncă;
− schimbări cu caracter demografic în sfera forţei de muncă.
Accentuarea rolului resurselor umane în procesul de producţie şi de creştere a eficienţei
economice nu trebuie însă să ducă la o subevaluare a resurselor materiale şi financiare. Conceperea
sistematică a activităţilor ce se desfăşoară în firme implică abordarea resurselor umane în legătură
independentă cu celelalte resurse, pornind de la obiectivele fundamentale care trebuie satisfăcute
și de la conexiunile de esenţă ce există între ele. Suprasolicitarea resurselor umane în detrimentul
celorlalte afectează echilibrul dinamic al întreprinderii, funcţionarea şi dezvoltarea sa eficientă.
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1.3. CERCETĂRI PRIVIND MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
DIN ORGANIZAȚII

În perioada actuală există un interes în continuă creştere pentru dezvoltarea resurselor
umane, specialiştii în resurse umane din organizaţii urmărind, în cazul investiţiilor în formare
profesională şi dezvoltare atrase, să obţină în urma evaluării un nivel ridicat al pregătirii resurselor
umane instruite (Alliger & Janak, 1989; Phillips, 1999, 2003a; Van Buren, 2001). În consecinţă,
specialiştii în Dezvoltarea Resurselor Umane care dezvoltă programe de instruire pentru angajaţi
trebuie să abordeze probleme care influenţează eficienţa şi eficacitatea programelor de instruire a
resurselor umane.
De aceea, sunt necesare studii cuprinzătoare asupra învăţării în cadrul unor programe de
instruire derulate pe anumite perioade de timp şi care sunt destinate determinării percepţiei,
cunoştinţelor şi competenţelor învăţate, performanţei de locurile de muncă a cursanţilor precum şi
a impactului organizaţional. Concluziile acestor studii pot fi utilizate în cercetarea din domeniul
Dezvoltării Resurselor Umane, în evaluarea programelor de instruire şi în modul în care anumiţi
indicatori de evaluare sunt transformaţi în diferite niveluri de performanţă. Totodată, rezultatele
acestor studii pot fi utilizate pentru planificarea strategică viitoare a programelor de instruire.
Majoritatea managerilor şi specialiştilor în resurse umane consideră că în contextul
economic actual, când cele mai multe dintre organizaţii vorbesc despre eficienţă în cheltuirea
bugetelor şi în restructurări de personal, investiţiile în resursa umană şi oferirea de programe de
pregătire profesională pot avea rezultate semnificative. Cu toate acestea, majoritatea organizaţiilor
întâmpină dificultăţi atunci când trebuie să decidă în ce programe de pregătire profesională să
investească, cât ar trebui să investească şi dacă o anumită iniţiativă în domeniul resurselor umane
va aduce plus valoare sau nu.
Din acest motiv, evaluarea resurselor umane şi luarea de măsuri în urma unui astfel de
proces de evaluare ar trebui să fie prezente în orice organizaţie. Posibilitatea evaluării iniţiativelor
de instruire a resurselor umane într-o organizaţie permite măsurarea profitabilităţii investiţiei în
astfel de proiecte.
Problematica măsurării randamentului investiţiei în programele de pregătire profesională
este foarte dezbătută în ultima perioadă şi stârneşte multe controverse. Bugetele alocate
departamentelor de resurse umane, concurenţa, profitabilitatea, lipsa resurselor umane calificate au
crescut importanţa evaluării efectelor măsurabile ale iniţiativelor de instruire a resurselor umane.
În prezenta cercetare se prezintă un model de măsurare în termeni cantitativi şi calitativi a
impactului pe care îl au proiectele de pregătire profesională a resurselor umane asupra indicatorilor
economici ai unei organizaţii. Modelul propus presupune măsurarea şi evaluarea programelor de
instruire a resurselor umane.
În prezent, peste 2 000 de organizaţii din întreaga lume folosesc diverse modele de evaluare
a randamentului investiţiei în instruire ca instrumente de evaluare a impactului programelor de
pregătire profesională a resurselor umane. În lume există peste 3 500 de practicieni în acest
domeniu, dintre care 34 sunt români (Zaiţ & Spalanzani, 2006).
Modelul propus în cadrul acestei cercetări presupune determinarea indicatorului
randamentul investiţiei în instruire, care reprezintă una dintre cele mai dificile şi interesante
probleme ale formării profesionale a resurselor umane cu care se confruntă departamentele de
resurse umane din organizaţii, în vederea îmbunătăţirii performanţei acestora. Interesul pentru
determinarea randamentului investiţiei în instruire a crescut foarte mult în ultima perioadă,
subiectul fiind tratat în multe conferinţe, cărţi de specialitate, reviste de cercetare şi articole,
existând şi firme de consultanţă care abordează această problematică critică şi importantă.
Determinarea randamentului investiţiei în instruire a fost şi este influenţat de mai mulţi
factori. Astfel, presiunea beneficiarilor programelor de instruire şi a managerilor organizaţiilor de
a demonstra rentabilitatea investiţiilor în instruire este, probabil, elementul cel mai influent. De
asemenea, presiunile economice impun un control intens a tuturor cheltuielilor, inclusiv asupra
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costurilor de pregătire profesională a resurselor umane din organizaţii. Managementul calităţii
totale (Nistor, 2007) şi reengineering-ul au determinat un interes sporit pentru măsurare şi
evaluare, inclusiv pentru măsurarea eficienţei instruirii resurselor umane. Tendinţa generală spre
responsabilitate a tuturor factorilor de decizie din organizaţii a impus departamentelor de resurse
umane să-şi evalueze propria lor contribuţie la îndeplinirea obiectivelor organizaţiilor (Borza et
al., 2005). Toate acestea au creat o cerere fără precedent ale aplicaţiilor procesului de evaluare a
randamentului investiţiei în instruire.
Procesul de determinare a randamentului investiţiei în instruire pare a fi uneori neclar,
necesitând modele, formule şi statistici, care de multe ori descurajează chiar şi pe cei mai buni
specialişti din domeniu. La aceasta se adaugă şi o serie de neînţelegeri cu privire la acest proces şi
la aplicarea necorespunzătoare a unor tehnici de determinare a randamentului investiţiei în
instruire în unele organizaţii. Ca urmare, specialiştii au reţineri în aplicarea modelelor de
determinare a randamentului investiţiei în instruire, dar cunoaşterea şi aplicarea unor astfel de
modele nu poate fi ignorată. A transmite clienţilor şi managerilor de organizaţii că impactul
instruirii sau îmbunătăţirea performanţei resurselor umane nu pot fi măsurate este ca şi cum s-ar
admite că instruirea nu creează plus valoare sau că procesul de perfecţionare a resurselor umane
nu ar trebui să fie cuantificabil.
În practică, modele de determinare a randamentului investiţiei în instruire trebuie să fie
luate în considerare, explorate şi în cele din urmă puse în aplicare în organizaţiile care au înţeles
importanţa pregătirii profesionale a propriilor angajaţi. Este necesară însă o abordare raţională,
logică, care poate fi simplificată şi implementată în funcţie de constrângerile şi resursele bugetare
ale organizaţiei (Borza et al., 2005).
Un astfel de model de determinarea randamentului investiţiei în instruire se adresează şi
poate îndeplini cerinţele mai multor grupuri importante de beneficiari:
• specialiştii în resurse umane care folosesc şi aplică în organizaţiile lor astfel de modele de
evaluare a eficienţei programelor de instruire a resurselor umane;
• managerii organizaţiilor care trebuie să aprobe bugetele de pregătire profesională şi de
îmbunătăţire a performanţei resurselor umane şi care urmăresc rezultate măsurabile, de
preferinţă exprimate ca randament al investiţiei în instruire;
• consultanţii şi cercetătorii în evaluarea resurselor umane, care dezvoltă, explorează şi
analizează noi procese şi tehnici în domeniu;
• specialiştii implicaţi în proiectarea şi punerea în aplicare a unor programe de schimbare
organizaţională (Borza et al., 2005), altele decât cele dedicate resurselor umane. Acest grup
de specialişti poate fi format din manageri de calitate, coordonatori în retehnologizare,
specialişti în tehnologia informaţiei etc. care doresc să măsoare impactul unor iniţiative de
retehnologizare, situaţii de implementare a noi tehnologii, modificări ale unor proceduri etc.
Modelul de evaluare a programelor de instruire a resurselor umane din organizaţii propus
este un instrument de măsurare şi evaluare sistematic, analitic şi comprehensiv. Acest model ajută
la evidenţierea modului în care programele de instruire a resurse umane contribuie la succesul
organizaţiilor, dezvoltând în acelaşi timp abilităţi de analiză strategică şi de luare a deciziilor.
1.3.1. Managementul instruirii resurselor umane din organizaţii. Modele de
evaluare a programelor de instruire
Instruirea resurselor umane în cadrul unei organizaţii este “un proces sistematic de
schimbare a comportamentului, cunoştinţelor şi motivaţiei angajaţilor existenţi în scopul
îmbunătăţirii echilibrului între caracteristicile angajatului şi cerinţele locului de muncă”
(Milkovich & Boudreau, 1991).
Instruirea în organizaţii este un proces planificat a cărui scop este de a ajuta organizaţia săşi atingă obiectivele prin adăugare de valoare la principala sa resursă, angajaţii. A instrui înseamnă
a investi în oameni pentru a-i ajuta să obţină performanţe mai bune şi pentru a le permite să-şi
utilizeze cât mai eficient capacitatea înnăscută. Instruirea are următoarele obiective principale:
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să dezvolte aptitudinile şi competenţele angajaţilor şi să le îmbunătăţească performanţele,
asigurându-le astfel posibilitatea promovării în muncă şi dezvoltarea carierei profesionale;
– să contribuie la dezvoltarea angajaţilor din organizaţie astfel încât viitoarele necesităţi de forţă
de muncă să fie satisfăcute, pe cât posibil, din interior;
– să reducă timpul necesar învăţării pentru angajaţii numiţi pe un post nou prin angajare, transfer
sau promovare, asigurând dobândirea competenţei cât mai rapid şi cu cât mai puţine cheltuieli.
O instruire eficace oferă următoarele avantaje (Pastor, I. 2007):
– minimizează costurile de învăţare;
– îmbunătăţeşte performanţele individuale, ale echipei şi ale organizaţiei sub aspectul
rezultatelor, calităţii, promptitudinii servirii şi al productivităţii generale;
– măreşte flexibilitatea operaţională prin extinderea gamei de aptitudini (policalificare);
– atrage în organizaţie angajaţi cu un nivel calitativ ridicat, oferindu-le oportunităţi de învăţare
şi dezvoltare, mărindu-le gradul de competenţă şi îmbunătăţindu-le aptitudinile, ceea ce le
oferă satisfacţie profesională, câştiguri mai mari şi posibilităţi de avansare în carieră;
– sporeşte angajamentul angajaţilor, stimulându-i să se identifice cu misiunea şi obiectivele
organizaţiei (Borza et al., 2005);
– contribuie la managementul schimbării, facilitând o mai bună înţelegere a schimbărilor şi
oferind oamenilor cunoştinţele şi aptitudinile de care au nevoie ca să facă faţă situaţiilor noi;
– contribuie la dezvoltarea unei culturi pozitive în organizaţie, de pildă una orientată spre
îmbunătăţirea performanţei;
– oferă clienţilor servicii de înaltă calitate.
Unele firme nu se implică deloc în activităţi de instruire, considerând că angajaţii lor pot să
descopere singuri ce anume au de făcut. Iar dacă la un moment dat apare un deficit în privinţa unor
aptitudini, o asemenea organizaţie îşi rezolvă problema recrutând angajaţi noi, pe care îi iau de la
firmele care investesc în instruire. Alte organizaţii au tendinţa să facă „instruire de dragul instruirii”
şi alocă în acest scop fonduri substanţiale atunci când condiţiile sunt favorabile; dacă însă situaţia
se schimbă, primele bugete tăiate sunt cele pentru instruire.
Organizaţiile care într-adevăr consideră importantă instruirea înţeleg că funcţionează întro lume în care avantajele competitive sunt date şi de existenţa unor angajaţi mai buni decât la alte
firme din domeniu. Ele ştiu că îşi pot asigura oameni bine pregătiţi numai dacă investesc în
dezvoltarea aptitudinilor şi competenţelor lor. De asemenea, ele înţeleg că deficitul real sau
potenţial de aptitudini poate să le ameninţe prosperitatea viitoare şi capacitatea de dezvoltare. În
termeni comerciali, aceste firme recunosc că instruirea constituie o investiţie rentabilă, avantajele
tangibile şi cele intangibile ale instruirii justificând din plin costurile.
Fiecare program de instruire trebuie proiectat individual, structura sa modificându-se
continuu, pe măsură ce apar noi necesităţi de învăţare sau când rezultatele obţinute impun unele
schimbări. Stabilirea unor obiective clare, precise ale instruirii permite structurarea pertinentă a
activităţilor acesteia şi posibilitatea definirii unei modalităţi de evaluare a efortului depus (Cole,
1997). Obiectivele unui program de instruire – rezultatele dorite ale procesului de învăţare –pot fi
definite ca fiind standardele sau schimbările de comportament profesional care trebuie atinse
pentru ca instruirea să fie considerată un succes, respectiv ce şi cum ar trebui să facă persoana
instruită la revenirea la locul de muncă, după încheierea programului de instruire. Ceea ce contează
este felul în care transferă angajatul cunoştinţele şi aptitudinile la locul său de muncă.
Conţinutul programului de instruire este determinat în totalitate pe baza analizei
necesităţilor de învăţare şi instruire şi pe baza evaluării acţiunilor care trebuie întreprinse pentru a
se îndeplini obiectivele de instruire fixate (Cole, 1997).
Există mai multe tipuri de instruiri:
− Instruirea tradiţională (faţă-în-faţă), a fost cea mai adecvată formă de instruire pentru o
societate statică, în care meseriile, profesiile şi calificările aveau o structură de cunoştinţe şi
abilităţi dinainte cunoscute (Cuciureanu, 2011). În general, instruirea tradiţionalăeste parte a
sistemul educaţional instituţionalizat, gradat cronologic şi structurat ierarhic, în vederea
–
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dobândirii de cunoştinţe şi abilităţi. Este o instruire sistematică şi evaluată, încredinţată unor
instructori cu o pregătire specială. Principalele caracteristici ale instruirii tradiţionale sunt:
• este organizată în organizaţii dedicate acestei activităţi;
• este proiectată riguros sub aspectul finalităţilor şi conţinutului;
• este dirijată de instructori, specialişti pe domenii de studiu şi persoane investite special cu
facilitarea învăţării;
• este realizată într-un cadru determinat, cu metode şi mijloace de predare, învăţare, evaluare.
Instruirea tradiţională nu oferă întotdeauna soluţii adecvate pentru satisfacerea nevoii de a
dobândi noi cunoştinţe, deoarece viteza de adaptare a cursurilor la noile cerinţe este scăzută,
cheltuielile specifice (săli de curs, indemnizaţia lectorilor, deplasări etc.) sunt tot mai ridicate,
timpul pe care cursanţii sunt nevoiţi să îl aloce instruirii este considerabil, nefiind adeseori
utilizat cu eficienţă.
Soluţia pentru aceste probleme poate fi instruirea prin e-learning (Carliner, 2004), însă pentru
a atinge o eficienţă educaţională maximă este nevoie de crearea unui sistem educaţional care
permite combinarea metodelor de instruire bazate pe tehnologii informaţionale cu cele
tradiţionale, respectiv instruirea mixtă (Blended learning).
Învăţământul electronic sau e-learning, termen introdus în anul 1998 de Jay Cross, fondatorul
Internet Time Group, reprezintă o modalitate actuală de dezvoltare a instruirii, în concordanţă
cu descoperirile tehnologice (Dobre, 2010). O definiţie concisă a termenului poate fi:
“educaţia, instruirea sau învăţământul prin mijloace electronice” (Dobre, 2010).
E-learning poate fi privit ca o abordare inovatoare în domeniul furnizării interactive, centrate
pe cursant a cunoştinţelor, precum şi în domeniul facilitării unui mediu de învăţare pentru
oricine, oriunde şi oricând (Horton, 2000), prin utilizarea caracteristicilor şi resurselor
diverselor tehnologii digitale şi medii de învăţare deschise, flexibile, distribuite (Khan, 2001).
Cursurile livrate prin intermediul tehnologiilor de comunicaţii au avantajul de a servi grupuri
de cursanţi care pot fi localizaţi în orice locaţii și oferă materiale educaţionale care pot fi
distribuite sincron sau asincron (Holden & Westfall, 2009), asigurându-se posibilitatea unor
colaborări internaţionale, indiferent de fusul orar sau localizarea geografică (Hosseini, 2006).
Majoritatea universităţilor din întreaga lume, cât şi miile de organizaţii de formare
profesională şi de consultanţă oferă cursuri bazate pe e-learning (Henderson, 2003). De
asemenea, multe organizaţii mari au integrat forma de instruire bazată pe e-learning în cadrul
structurii lor de pregătire a resurselor umane (Van Dam, 2004).
Este necesar ca pe lângă site-ul organizaţiei, a portalului educaţional şi a sistemului de
management al învăţării, organizaţia trebuie să asigure infrastructura tehnologică necesară
care poate susţine iniţiativa e-learning (Rosenberg, 2007). Organizaţiile interesate în instruirea
resurselor umane prin e-learning trebuie să stabilească o viziune cu privire la politica de
instruire a acestora, trebuie să-şi evalueze propriile capacităţi tehnologice şi să determine dacă
există posibilitatea de a oferi servicii educaţionale bazate pe e-learning sau este mai rentabil
să externalizeze, total sau parţial, serviciile educaţionale şi infrastructura tehnologică
necesară. După stabilirea infrastructurii tehnologice, organizaţia trebuie să stabilească modul
în care va fi dezvoltat conţinutul educaţional pentru programele e-learning (Naidu, S. 2006).
Caracteristicile instruirii prin e-learning se evidenţiază prin următoarele aspecte (Dobre, 2010):
• procesul de instruire este orientat către cursant şi se realizează într-o locaţie virtuală;
• resursele educaţionale sunt accesibile pe Web şi distribuite (prin utilizarea şi accesarea
bibliotecilor electronice şi materialelor multimedia, prin antrenarea specialiştilor în
discuţiile cursanţilor) (Duchastel, 1996);
• cursanţii beneficiază de sprijinul unui tutore care planifică activitatea grupului de
participanţi, supune dezbaterii acestora aspecte ale cursului în conferinţe asincrone
(forum-uri de discuţii, blog-uri) sau sincrone (chat, clasă virtuală), furnizează resurse
auxiliare, comentează temele, impune direcţii (Farlowe, 2003);
• prin interacţiune şi colaborare, grupul de participanţi formează comunităţi educaţionale
virtuale atât pe parcursul derulării cursului de instruire, cât şi după terminarea acestuia;
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materialul cursului are o componentă statică, cea pregătită de tutore împreună cu o echipă
specializată şi una dinamică (Bonk & Reynolds, 1997), rezultată din interacţiunea
participanţilor, din sugestiile, comentariile, resursele aduse de aceştia;
• cele mai multe medii e-learning permit monitorizarea activităţii participanţilor, iar unele
permit şi simulări, lucrul pe grupuri, interacţiunea audio, video.
Cu toate că instruirea prin e-learning tindă să devină un tip de instruire predominant în
instruirea resurselor umane, rolul instruirii tradiţionale nu poate fi neglijat. Învăţământul
electronic poate deveni un instrument eficace doar combinându-l cu sistemul de instruire
tradiţional, putându-se astfel realiza un consens educaţional optim, unde timpul afectat
acumulării de cunoştinţe şi preocuparea privind reducerea cheltuielilor nu afectează calitatea
actului educaţional şi conţinutul cunoştinţelor transmise.
− Instruirea mixtă (blended learning) reprezintă integrarea instruirii tradiţionale faţă-în-faţă din
sala de curs cu instruirea prin e-learning, necesitând materiale didacticespecial proiectate care
combină învăţarea bazată pe tehnologie IT cu învăţarea tradiţională (Watson, 2010). Proporţia
cea mai substanţială a conţinutului este predată online, foloseşte de obicei discuţii online şi
presupune, uneori, câteva întâlniri faţă-în-faţă. S-a constatat că, în general, cursurile mixte
presupun că între 30% şi 79% din conţinutul lor este predat online, iar proporţia rămasă din
conţinutul cursului de instruire este asigurată prin predare faţă-în-faţă. Instruirea mixtă
combină avantajele instruirii tradiţionale cu cele ale instruirii prin e-learning şi creează o
experienţă mai bună de învăţare pentru cursant (Hadjerrouit, 2008).
Durata programului de instruire depinde de conţinutul acestuia. Trebuie studiat cât de mult
se poate accelera învăţarea prin utilizarea unor tehnici precum instruirea cu ajutorul computerului.
Procesul de instruire se poate desfăşura în trei locuri: în organizaţie, la locul de muncă; în
organizaţie în afara locului de muncă; în afara organizaţiei (Cole, 1997), fiecare variantă având
avantaje şi dezavantaje. O instruire independentă de locul de muncă se poate asigura prin existenţa
unei infrastructuri tehnologiceIT necesare să susţinăun sistem de instruire la distanţă de tip elearning. Multe organizaţii au integrat acest sistem de instruire bazat pe e-learning în cadrul
structurii lor de pregătire a resurselor umane,deoarece e-learning-ul este disponibil utilizatorului final
oricând doreşte acesta şi practic de oriunde.
Conceperea unui bun program de instruire constă în alegerea combinaţiei potrivite de
acţiuni desfăşurate la locul de muncă şi acţiuni desfăşurate în afara acestuia. Fiecare program
trebuie tratat individual, însă accentul cade întotdeauna pe transpunerea teoriei în practică şi, de
aceea, este de dorit ca elementul cel mai important să fie activitatea de la locul de muncă. Cursurile
în afara locului de muncă, fie ele interne sau externe, trebuie considerate activităţi suplimentare şi
complementare, menite să stimuleze învăţarea sau să ofere cunoştinţe şi aptitudini imposibil de
deprins în organizaţie. Ele trebuie însă să fie elemente auxiliare ale instruirii de la locul de muncă.
Există o gamă largă de tehnici de instruire, împărţite în mai multe categorii:
– tehnici folosite la locul de muncă, practicate în mod curent sau ca parte a unui program de
instruire special conceput: demonstraţii, îndrumarea metodică (coaching), rotaţia posturilor,
experienţe planificate, mentoringul etc. (Cherrington, 1991; Cole, 1997);
– tehnici folosite în afara locului de muncă, utilizate la cursurile formale de instruire: lecturi,
discuţii, metodele euristice (bazate pe descoperiri), studii de caz, scenarii pe roluri, simulări,
exerciţii de grup, teambuilding (formarea aptitudinilor de muncă în echipă), învăţământul la
distanţă (e-learning) (Holden & Westfall, 2009), acţiunile în aer liber şi atelierele de lucru
(Cherrington, 1991; Cole, 1997);
– tehnici folosite şi la locul de muncă şi în afara locului de muncă: instructaje, sesiuni de întrebări
şi răspunsuri, învăţarea activă, proiecte şi lucrări didactice, lectura îndrumată, instruirea.
Responsabilii pentru activitatea de instruire trebuie să fie atât managerii, cât şi angajaţii.
Conducerea organizaţiei trebuie că creeze o cultură de organizaţie care învaţă, în care managerii să
înţeleagă că instruirea şi dezvoltarea constituie componente integrante ale atribuţiilor lor, cu
pondere în evaluarea propriilor performanţe. Rolul personalului specializat în activitatea de
•
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instruire este de a oferi consiliere şi îndrumare managerilor cu privire la responsabilităţile pe care
le au în formarea angajaţilor (Cherrington, 1991; Cole, 1997).
Procesul de instruire a resurselor umane în cadrul unei organizaţii produce, în mod normal,
efecte pozitive asupra organizaţiei în ansamblul său, deoarece măreşte ponderea personalului
calificat şi creşte competitivitatea acestuia. Având în vedere că organizaţiile investesc, în general,
mai puţin decât este necesar în scopul instruirii angajaţilor lor, determinarea costurilor instruirii
(Manolescu et al., 2004) şi a beneficiilor rezultate în urma instruirii devine un proces necesar şi
obligatoriu pentru a demonstra eficienţa instruirii (Cherrington, 1991).
1.3.1.1. Programele de instruire a resurselor umane şi eficienţa acestora
Procesul de perfecţionare a resurselor umane din organizaţii este determinat de evoluţia
economică actuală, acestea trebuind să fie bine pregătite pentru a îndeplini obiectivele companiei
într-o lume în care succesul depinde de capacitatea de a furniza calitate, diversitate, satisfacerea
nevoilor clienţilor, avantaje optime, promptitudine. Din perspectiva de ansamblu a unei organizaţii,
obiectivele procesului de perfecţionare a personalului au în vedere (Werner & DeSimone, 2005):
− consolidarea conducerii organizaţiei;
− creşterea productivităţii şi eficienţei activităţii la toate nivelurile;
− îmbunătăţirea comunicării organizaţionale;
− crearea de structuri flexibile pentru recrutarea şi perfecţionarea angajaţilor;
− dezvoltarea nivelului de cunoştinţe şi lărgirea ariei de abilităţi profesionale.
Din punctul de vedere al celor antrenaţi în procesul de perfecţionare, obiectivele sunt:
− creşterea gradului de implicare în activităţile organizaţiei, prin participare la stabilirea şi
îndeplinirea obiectivelor şi strategiei de afaceri a organizaţiei;
− îmbunătăţirea performanţei în muncă (Câmpeanu-Sonea & Sonea, 2011);
− diversificarea sarcinilor de lucru la locurile de muncă;
− sporirea şanselor de promovare;
− actualizarea şi modernizarea cunoştinţelor şi capacităţilor existente.
Luând în considerare aceste aspecte, organizaţiile care au înţeles să se ocupe de
îmbunătăţirea performanţelor propriilor angajaţi au înfiinţat un departament de instruire de sine
stătător sau un subdepartament al celui de resurse umane. Instruirea devine astfel un proces
organizaţional care trebuie planificat şi căruia trebuie să i se aloce resurse, fiind o investiţie
importantă, numai dacă este administrat corect. A instrui înseamnă să aduci un angajat la un nivel
de performanţă dorit de angajator prin instruire sau practică, iar punerea în practică a celor învăţate
în cadrul unui program de instruire este un proces care necesită efort şi timp din partea persoanei
care a participat la instruire, dar şi o susţinere constantă din partea managerului direct.
Analiza eficienţei procesului de instruire reprezintă un demers extrem de complex şi în
multe situaţii dificil, ca urmare a lipsei unor informaţii viabile şi a unor metode riguroase de
evaluare. Determinarea eficienţei instruirii este un proces care presupune evaluarea şi estimarea
costurilor şi beneficiilor rezultate. Ambele laturi ale raportului utilizat în evaluarea, estimarea şi
măsurarea eficienţei se află sub influenţa puternică a factorului timp (Cămăşoiu, 2006).
Programele de instruire a resurselor umane sunt eficiente când urmează un proces
sistematic ce presupune o explicare a obiectivelor evaluării performanţelor (Nicolescu, 2004) şi
când îndeplinesc o serie de condiţii după cum urmează (Hanczik, 2007):
1. Să fie acceptate şi promovate de toţi membrii organizaţiei, începând cu directorul general.
Toţi membrii companiei trebuie să înţeleagă faptul că instruirea este un proces organizaţional.
Începând cu directorul general, toţi membrii trebuie să fie responsabili şi să creeze o atmosferă
de învăţare în companie, care să transpară din comunicarea organizaţională, din entuziasmul
personalului, din planurile de afaceri şi până la obiectivele individuale de performanţă.
Angajaţii trebuie să cunoască faptul că există o corelaţie strânsă între activitatea de instruire
– achiziţia de noi cunoştinţe şi/sau dezvoltarea unor abilităţi – şi succesul lor în carieră.
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Să alinieze obiectivele de instruire la obiectivele organizaţiei. Obiectivele de instruire trebuie
să fie în concordanţă cu obiectivele de afaceri ale organizaţiei. Atingerea de noi obiective
poate să necesite noi abilităţi şi cunoştinţe care vor fi dezvoltate prin instruire.
3. Să fie fundamentate pe o analiză serioasă a nevoilor de instruire. Pentru a putea realiza un
program de instruire trebuie cunoscute nevoile specifice de instruire (Pânişoară & Pânişoară,
2005). De multe ori, analiza nevoilor se realizează prin simpla listare a programelor de
instruire şi fiecare membru al organizaţiei îşi bifează programele de instruire la care ar trebui
să participe. Însă de multe ori, angajaţii aleg să facă instruire exact pe subiectele pe care le
cunosc cel mai bine. De aceea, analiza nevoilor de instruire ar trebui să se realizeze pe
verticală, pornind de la raportul dintre competenţele cerute (Armstrong, 2003) de fiecare post
în parte şi nivelul de performanţă atins de angajat. Acolo unde performanţele sunt mai scăzute,
se pot formula nevoi reale de instruire.
4. Să ia în calcul cea mai bună opţiune de furnizare. Programele de instruire eficiente sunt cele
în care angajaţii pot să pună în practică imediat ceea ce au învăţat. Există mai multe metode
de furnizare a programelor de instruire, din acestea alegându-se cea mai eficientă: în sala de
instruire, instructaj, mentorat, coaching, la locul de muncă, cu calculatorul, e-learning etc.
5. Să includă şi o sesiune de urmărire a rezultatelor programelor de instruire. După finalizarea
programului de instruire trebuie să se ofere participanţilor posibilitatea de a aplica ceea ce au
învăţat. Oamenii nu-şi pot dezvolta o abilitate fără exersarea ei la locul de muncă (Chişu &
Rotaru, 2002). Importante în aceste sesiuni sunt discuţiile cu participanţii, referitoare la valoarea
instruirii primite, aceasta reprezentând o oportunitate de a descoperi noi nevoi de instruire.
Pentru a aprecia instruirea ca fiind o investiţie, este necesar să existe un plan strategic al
afacerilor (Borza et al., 2008), cu obiective precise, un sistem de analiză şi de evaluare a posturilor,
un management al performanţei oamenilor, bine alcătuit şi funcţional, relaţionat cu sistemele de
dezvoltare a carierei angajaţilor şi cu cele de remunerare şi beneficii. Acestea trebuie susţinute de
o cultură bazată pe misiunea şi viziunea organizaţiei.
Numai aşa un program de instruire poate fi alcătuit pe baza unei analize a nevoilor de
dezvoltare şi de perfecţionare sau de pregătire a angajaţilor. Diagnoza va permite stabilirea
diferenţei dintre situaţia existentă şi cea dorită, sub aspectul nevoii de instruire a angajaţilor,
precum şi modul în care se poate ajunge la situaţia dorită. Pentru obţinerea rezultatelor dorite este
necesară stabilirea unor obiective clare. Obiectivele de instruire vor permite stabilirea unor
indicatori de performanţă la sfârşitul programului şi efectuarea măsurătorilor privind recuperarea
investiţiei în instruire, pe baza rezultatelor obţinute de angajaţi, la nivelul echipei, departamentului
şi pe ansamblul organizaţiei, după anumite intervale de timp.
2.

1.3.1.2. Necesitatea măsurării eficienţei programelor de instruire a resurselor umane
Într-o perioadă în care în organizaţii este necesar să se optimizeze la maxim un buget alocat
perfecţionării angajaţilor din ce în ce mai limitat se pune problema modalităţii în care se poate
evalua corect recuperarea unei investiţii într-un program de instruire a angajaţilor, precum şi a
modului în care se pot prezenta rezultatele concrete, sustenabile ale unei astfel de investiţii în faţa
managementului de vârf. Pentru companiile furnizoare de programe de instruire, acest lucru – de
a transpune în cifre valoarea adăugată a participării angajaţilor la un program de instruire, poate fi
o provocare serioasă.
Dacă în afaceri cifrele sunt importante, în cazul unei investiţii în instruirea angajaţilor este
normală nevoia managerilor din organizaţii de a avea o imagine cât mai completă asupra investiţiei
în instruire. Managerii ştiu cu exactitate cât investesc în activităţile de instruire, dar le este foarte
greu să calculeze şi profitul adus de aceste activităţi, motiv pentru care, de cele mai multe ori sunt
reţinuţi în a investi în instruirea angajaţilor deoarece simt că nu au control asupra unei astfel de
investiţii. Lipsa unui control asupra eficienţei instruirii, reflectată direct în profiturile afacerii, este
principalul motiv pentru care conducerea organizaţiilor nu dă uşor bani pentru instruire sau nu dă
deloc. Şi chiar dacă managerul organizaţiei ar fi receptiv la instruirea angajaţilor, lipsa unui sistem
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coerent şi profesionist de conducere a resurselor umane face imposibilă evaluarea unei rate de
succes a instruirii (Scarlat, 2009).
Pe de altă parte însă, managerii resimt nevoia de instruire în compania lor. Astfel, luarea
deciziei de a aproba organizarea unui program de instruire trebuie să se bazeze pe posibilitatea de a
putea determina şi calcula, la locurile de muncă, efectele participării angajaţilor la programele de
instruire.
În anii anteriori, creşterile spectaculoase de venit ale beneficiarilor programelor de instruire
se datorau, în mare măsură şi creşterii pieţei, astfel că eficienţa unei sesiuni de instruire era rareori
analizată. În prezent, în condiţiile unei stagnări sau chiar a unei scăderi dramatice a situaţiei
economice din unele domenii de activitate, se pune problema beneficiilor reale pe care o astfel de
investiţie le-ar putea aduce. Eficienţa unui program de instruire poate fi evaluată fie prin
determinarea reacţiei participanţilor în legătură cu calitatea cursului şi utilitatea acestuia, a
gradului de asimilare a cunoştinţelor, a modificărilor survenite în comportamentul la locul de
muncă şi a impactului asupra rezultatelor organizaţiei (Cherrington, 1991; Manolescu et al., 2004)
fie prin măsurarea unor indicatori cantitativi, precum evoluţia vânzărilor, fluctuaţia de personal,
evoluţia cifrei de afaceri sau a profitului.
Companiile furnizoare de programe de instruire vor înregistra succese în acest domeniu
doar dacă vor reuşi să deţină un sistem de evaluare bine pus la punct şi care se va baza pe crearea
de parteneriate cu companiile client, beneficiare ale programelor de instruire.
Pentru a pune la punct un program de instruire de succes pentru angajaţi, managerul
departamentului de resurse umane al organizaţiei trebuie să se concentreze pe câteva puncte cheie
şi anume: stabilirea obiectivelor programului de instruire, alinierea acestor obiective la strategia
generală a organizaţiei (Armstrong, 2003), prioritizarea necesităţilor de instruire, analiza
participanţilor la programul de instruire.
Pentru a-şi putea asuma responsabilitatea rezultatelor finale, compania furnizoare de
programe de instruire trebuie cooptată de la început, în calitate de consultant, în realizarea unei
astfel de analize. În discuţiile preliminare cu managerii companiilor client, experţii companiilor
furnizoare de programe de instruire pot constata, în unele situaţii, că nevoia reală era de fapt cu
totul alta decât cea pentru care fusese solicitat cursul de instruire. Abia în urma acestei analize se
poate trece la proiectarea programului de instruire (Pânişoară & Pânişoară, 2005), prin adaptarea
tematicii la specificul domeniului, strategia şi cultura organizaţională a companiei.
Managerul de resurse umane și directorul general al organizaţiei trebuie să îşi asume şi ei
responsabilitatea aplicării de către participanţi, a noilor competenţe în companie. Lipsa suportului
în implementarea schimbărilor, eliminarea ideilor noi de managerul direct, impunerea unor politici
organizaţionale rigide sunt doar câteva exemple pentru care un program de instruire, oricât de bun
ar fi, nu îşi va atinge obiectivele propuse. Cu sprijinul lor şi printr-o selecţie atentă a furnizorului
de programe de instruire, un program de instruire atent construit şi dedicat unor necesităţi concrete
va contribui la menţinerea avantajului competitiv şi la creşterea performanţelor organizaţionale.
1.3.1.3. Principalele modele de evaluare a programelor de instruire a resurselor umane
Mulţi experţi de evaluare a programelor de instruire au dezvoltat diverse principii
directoare şi modele de evaluare pentru a măsura iniţiativele de instruire, a le calcula eficienţa şi a
determina modalităţi de intervenţie în instruire. Există mai multe metode de evaluare şi măsurare
care se referă la eficienţa programelor de instruire şi a performanţelor organizaţiilor din punct de
vedere al instruirii resurselor umane. Unele modele se bazează pe analize financiare, altele pe date
nefinanciare, iar altele oferă o abordare mixtă pentru măsurarea rezultatelor programului.
Dintre cele mai importante modele de evaluare a programelor de instruire se pot evidenţia:
Analiza Cost Beneficiu, Modelul Kirkpatrick de evaluare pe patru niveluri (1959), Modelul
Context, Input, Process, Product – CIPP (1966), Modelul ROI Phillips pe cinci niveluri (1970),
Modelul Context, Input, Reaction, Outcome – CIRO (1970), Modelul Brinkerhoff pe şase etape
(1987), Modelul Input, Proces, Output – IPO (1990), Modelul Marshall - Schriver de evaluare a
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cunoştinţelor şi abilităţilor (1994), Modelul Kauffman şi Keller pe cinci niveluri (1994) şi Modelul
Holton de evaluare pe trei niveluri (1996).
Analiza Cost Beneficiu (Benefit Cost Analysis – BCA)
Analiza Cost Beneficiu (ACB) a apărut ca şi concept într-un articol din anul 1848 al unui
inginer francez Jules Dupuit, dar formularea conceptelor care stau la baza Analizei Cost Beneficiu
a fost realizată de economistul britanic Alfred Marshall. Metoda a început să-şi dovedească
utilitatea practică la începutul secolului XX în Statele Unite ale Americii la analiza economică a
proiectelor de irigaţii (1902) şi a proiectelor de prevenire şi combatere a inundaţiilor (1936).
Analiza Cost Beneficiu este probabil cea mai veche metodă prin care se poate evalua
eficienţa cheltuielilor pentru orice tip de program. Bazată pe un cadru teoretic economic şi financiar,
scopul iniţial al Analizei Cost Beneficiu (ACB) a fost să asigure faptul că o organizaţie menţine
nivelul optim al eficienţei în alocarea resurselor. Încă de la început, metoda a fost utilizată în a
evalua eficienţa multor tipuri de programe, inclusiv în cazul instruirii şi educării resurselor umane.
Modelul Kirkpatrick de evaluare pe patru niveluri
Unul dintre modelele cele mai cunoscute şi utilizate pe scară largă este cel a lui Donald L.
Kirkpatrick. Introdus în 1959, modelul a devenit unul dintre modelele cele mai larg acceptate
(Phillips, 2003a). Kirkpatrick a dezvoltat un model pentru a examina eficienţa programelor de
instruire şi impactul pe care acestea îl au asupra organizaţiei din perspectiva performanţei
individuale şi organizaţionale (Setaro, 2001). La sfârşitul anilor 1950 şi începutul anilor 1960, pe
baza Modelului Kirkpatrick de evaluare pe cele patru niveluri, specialiştii din domeniul
Dezvoltării Resurselor Umane au început să definească conceptul de evaluare a programelor de
instruire (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2005).
Din noiembrie 1959 până în februarie 1960, Kirkpatrick a publicat o serie de patru articole,
Tehnici de evaluare a programelor de instruire, în Jurnalul Societăţii Americane a Directorilor de
Formare Profesională (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006). Iniţial, Kirkpatrick a pornit de la patru
etape pentru a-şi formula teoriile cu privire la evaluarea programelor de instruire. Curând, în acest
domeniu şi în literatura de specialitate, specialiştii au numit cele patru etape, cele patru niveluri,
care au devenit unanim acceptate, acestea devenind cunoscute sub numele de Modelul Kirkpatrick
de evaluare pe patru niveluri (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2005, 2006).
Modelul este cel mai cunoscut şi utilizat model de evaluare a programelor de instruire,
devenind un standard al evaluării programelor de instruire. Însă, modelul a avut şi critici în ultimele
cinci decenii (Alliger & Janak, 1989; Caffarella, 1988; Hilbert, J., Preskill & Russ-Eft, 1997;
Holton, 1996; Kraiger et al., 1993; Spitzer & Conway, 2002; Swanson, 2001). În ciuda acestor
critici şi a dezvoltării de noi modele de evaluare, Modelul Kirkpatrick este încă larg utilizat datorită
simplităţii şi aplicabilităţii sale practice (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006; Twitchell, 1997).
Modelul Kirkpatrick se poate aplica şi programele de instruire a resurselor umane prin elearning, deși acestea au o anume specificitate dată de implicarea tehnologiei în procesul
educaţional. Şi în acest caz, evaluarea rezultatelor învăţării cursanţilor se poate realiza prin
aplicarea celor patru niveluri, fiind necesară şi o evaluare suplimentară a infrastructurii tehnologice
educaţionale: comunicaţii, internet, whiteboards, hardware, software sau alte accesorii necesare
învăţării (Horton, 2001).
Modelul Context, Input, Process, Product (CIPP)
În 1966, Daniel Stufflebeam a dezvoltat un model pentru a îmbunătăţi evaluarea
programelor educaţionale. Modelul său este cunoscut ca Modelul CIPP (Stufflebeam, 1983), un
acronim pentru cele patru tipuri de factori de decizie: context, intrări, procese şi produse. Contextul
se referă la deciziile de a stabili obiectivele şi scopurile. Intrările se referă la structurarea şi
proiectarea programului educaţional. Procesul se axează pe implementarea programului, iar
produsul se referă la rezultatele programelor. Modelul de evaluare a lui Stufflebeam este similar
multor modele de proiectare instrucţională bazate pe analiză, proiectare, dezvoltare, implementare
şi evaluare (Dick & Carey, 1996).
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Modelul ROI pe cinci niveluri a lui Phillips (Phillips’s Five-Level ROI Framework)
Dezvoltat în anii 1970, îmbunătăţit prin aplicaţii şi utilizări în anii 1980 şi implementat
global de-a lungul anilor 1990, Modelul ROI(Return on Investment – randamentul investiţiei în
instruire)a lui Jack J. Phillips, bazat pe cinci niveluri de evaluare a instruirii, este modelul cel mai
des utilizat care permite evaluarea programelor de instruire şi a performanţelor organizaţiilor.
Phillips a adăugat la Modelul Kirkpatrick un al cincilea nivel al evaluării şi anume randamentul
investiţiei în instruire – ROI, evidenţiind faptul că pentru a trece de la Nivelul 4 la Nivelul 5 este
necesar ca elementele măsurate în cadrul Nivelului 4 să fie convertite în unităţi monetare, să fie
evidenţiate toate costurile, să fie identificate beneficiile şi să fie comparate veniturile cu costurile
programului de instruire. Totodată, Phillips a dezvoltat un proces sistematic care include: o
metodologie bazată pe performanţă, strategii, abordări şi instrumente pentru a implementa
evaluarea la toate cele cinci niveluri. În plus, procesul identifică avantajele şi dezavantajele şi
furnizează recomandări pentru îmbunătăţirea continuă a procesului de instruire.
Aplicaţiile specifice ale Metodologiei ROI s-au aplicat la început în sectorul de producţie,
implementându-se ulterior şi în sectorul serviciilor, sănătate, sectorul public şi în prezent în
sectorul educaţional (Fig. 1.83.). Aplicaţiile mai recente au urmărit măsurarea randamentului
investiţiei în cazul unor programe de absolvire, în instruirea cadrelor didactice, precum şi în cazul
unor programe de educaţie continuă (Encyclopedia of Management, 2010) în universităţi.

Fig. 1.83. Implementarea progresivă a Metodologiei ROI (Phillips, 2003a)
În prezent, Metodologia ROI reprezintă standardul pentru obţinerea abilităţilor necesare
pentru a măsura în termeni financiari impactul iniţiativelor şi proiectelor de dezvoltare a resurselor
umane. Acest fapt este demonstrat de:
– adoptarea şi implementarea metodologiei în peste 45 de ţări;
– folosirea metodologiei de 2000 de organizaţii în întreaga lume din industria prelucrătoare,
servicii, organizaţii non-profit şi domeniul educaţional;
– realizarea a peste 5000 de studii de caz în domeniul resurselor umane din toate domeniile
(Phillips, 2007);
– publicarea a peste 300 de studii de caz, 35 de cărţi şi peste 60 de articole în 28 de limbi (Phillips
et al., 2007);
– dezvoltarea comunităţii ROI Network, o reţea cu peste 600 de membrii formată pentru a partaja
informaţii.
În ultimii ani aplicaţiile acestui concept s-au dezvoltat foarte mult, ele acoperind zone
diverse: tehnologie, marketing, îmbunătăţirea calităţii, iniţiative de schimbare, training şi
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dezvoltare, astăzi sute de organizaţii din întreaga lume calculând ROI pentru multe din aceste
iniţiative. Pe măsură ce nevoia de productivitate şi eficienţă va creşte, pe măsură ce nevoia de a
implementa programe/proiecte în domeniul resurselor umane care furnizează valoare adăugată
pentru organizaţie va creşte, evaluarea investiţiilor folosind ROI va fi folosită din ce în ce mai
mult. Măsurarea ROI pentru iniţiativele din domeniul resurselor umane şi-a câştigat locul între
subiectele care frământă managementul acestei funcţiuni, ea fiind des întâlnită pe agenda
conferinţelor. Specialiştii din domeniul resurselor umane recomandă calcularea ROI pentru
iniţiativele importante din cadrul organizaţiei.
Modelul Context, Input, Reaction, Outcome (CIRO)
Warr, Bird şi Rackham au prezentat un alt model de evaluare pe patru niveluri, care constă
în analiza a patru elemente: context, intrări, reacţie şi rezultat (Warr et al., 1970). Contextul
evaluării presupune obţinerea de informaţii despre situaţia curentă pentru a determina nevoile şi
obiectivele instruirii. Evaluarea elementelor de intrare implică obţinerea de informaţii despre
posibilele resursele de instruire. Evaluarea reacţiei presupune obţinerea de informaţii cu privire la
reacţiile participanţilor pentru îmbunătăţirea procesului de instruire şi este similară Nivelului 1 –
Evaluarea reacţiei, din Modelul Kirkpatrick. Evaluarea rezultatului presupune obţinerea de
informaţii despre rezultatele programului de instruire. Această fază a rezultatelor are trei niveluri
diferite – rezultate imediate, intermediare şi finale – şi este similară Nivelurilor 2, 3 şi 4: învăţare,
comportament şi rezultate ale Modelului Kirkpatrick (Phillips, 2003a).
Este uşor de identificat asemănarea între Modelul CIRO, Modelul CIPP şi Modelul
Kirkpatrick. Totuşi, Warr, Bird, Rackham au afirmat că evaluarea rezultatului final nu este nevoie
să fie utilizată întotdeauna, afirmaţie care este diferită de tendinţa actuală, care doreşte să se
concentreze pe evaluarea rezultatelor (Warr et al., 1970).
Modelul Brinkerhoff de evaluare pe şase etape
Brinkerhoff realizează evaluarea prin măsurarea tuturor elementelor de proiectare a
instruirii (Brinkerhoff & Gill, 1994). Modelul de evaluare pe şase etape începe cu evaluarea
nevoilor şi identificarea obiectivelor instruirii. Etapa a doua evaluează proiectarea programului de
instruire, iar etapa a treia evaluează implementarea programului de instruire, care este similară cu
Nivelul 1 a Modelului Kirkpatrick. Etapa patru evaluează învăţarea şi este identică cu Nivelul 2 a
Modelului Kirkpatrick. Etapa cinci evaluează comportamentul şi este similară cu Nivel 3 a
Modelului Kirkpatrick. Etapa şase evaluează rezultatele învăţării în mod similar cu Nivelul 4 a
Modelului Kirkpatrick.
Modelul Brinkerhoff este asemănător cu Modelul Kirkpatrick (Bomberger, 2003; Phillips,
2003a) deşi adaugă o etapă suplimentară şi anume etapa 1 de evaluare a activităţilor de proiectare
a instruirii.
Modelul Input, Proces, Output (IPO)
Modelul IPO propus de David S. Bushnellpresupune trei etape: input (elementele de
intrare), procesul şi output (elementele de ieşire) (Caffarella, 1988). Etapa input conţine toate
elementele care pot avea impact asupra eficienţei instruirii: competenţa instructorului, materialele
de instruire, echipamentele. În a doua etapă, procesul, instructorul planifică, proiectează, dezvoltă
şi furnizează programul de instruire. Etapa output sau cea care analizează beneficiile, constă de
fapt din primele trei niveluri a Modelului Kirkpatrick şi anume reacţia participanţilor, cunoştinţele
dobândite şi îmbunătăţirea performanţei de locurile de muncă. Bushnell include şi cel de-al
patrulea nivel din Modelul Kirkpatrick, identificându-l ca reprezentând beneficiile pe termen lung
ale organizaţiei, care includ profitabilitatea, satisfacţia clientului, productivitatea etc.
Modelul IPO combină elementele Modelului Kirkpatrick de evaluare pe patru niveluri şi
cele ale Modelului Brinkerhoff de evaluare pe şase etape. Conform cu Bushnell, organizaţiile care
folosesc acest model pot determina cu uşurinţă dacă programele de instruire îşi ating obiectivele,
ce fel de schimbări sunt necesare pentru îmbunătăţirea programului de instruire şi dacă cursanţii
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au dobândit cunoştinţele şi abilităţile necesare (Caffarella, 1988; Galvin, 1983; Phillips, 2000).
Bomberger susţine că Modelul IPO furnizează atât informaţii formative, cât şi informaţii sumative
şi merge dincolo de Modelul Kirkpatrick, încercând să arate valoarea instruirii în termeni financiari
(Bomberger, 2003).
Modelul Marshall - Schriver de evaluare a cunoştinţelor şi abilităţilor (Marshall and
Schriver’s Model of Evaluation Knowledge and Skills)
Acest model cu cinci etape, dezvoltat în anul 1994, evaluează cunoştinţele şi abilităţile.
Modelul celor cinci niveluri separă partea de evaluare a cunoştinţelor de partea de evaluare a
abilităţilor. Astfel, Nivelul 1 măsoară atitudinile şi sentimentele participanţilor. Nivelul 2 măsoară
cunoştinţele, utilizând teste scrise. Nivelul 3 măsoară abilităţile şi cunoştinţele, solicitând
participanţilor de a-şi demonstra capacitatea de îndeplinire a standardelor de realizare a sarcinilor
de muncă. Nivelul 4 măsoară abilităţile însuşite, iar Nivelul 5 măsoară impactul organizaţional şi
ROI.
Modelul Kaufman - Keller de evaluare pe cinci niveluri
Modelul Kirkpatrick se regăseşte şi în Modelul Kaufman - Keller de evaluare pe cinci
niveluri (Kaufman & Keller, 1994). Nivelul 1 a Modelului Kirkpatrick a fost extins pentru a
include pe lângă reacţie şi disponibilitatea. Nivelul 2 este asimilarea de cunoştinţe (acquisition),
Nivelul 3 – aplicarea şi Nivel 4 – rezultatele organizaţionale. Nivelul 5 este evidenţiat de o evaluare
realizată în afara organizaţiei şi analizează măsura în care programele consolidează societatea şi
mediul înconjurător organizaţiei (Kauffman et al., 1996; Phillips, 2003a; Werner & DeSimone,
2005). Deşi intenţia lor a fost să îmbunătăţească Modelul Kirkpatrick, cele cinci niveluri de
evaluare ale Modelului Kauffman - Keller sunt de fapt similare cu cele patru niveluri ale lui
Modelului Kirkpatrick, având suplimentar o extindere la Nivelul 1 şi un Nivel 5, care examinează
satisfacţia consumatorilor şi impactul social (Bledsoe, 1999).
Modelul Holton de evaluare pe trei niveluri
Unul dintre criticii Molelului Kirkpatrick este Elwood F. Holton, susţinând că Modelul
Kirkpatrick nu a reuşit să evidenţieze relaţiile de cauzalitate dintre cele patru niveluri (Holton,
1996). El sugerează că cercetarea lui Kirkpatrick este mai degrabă o taxonomie decât un model şi
că îi lipseşte cercetarea necesară pentru a promova teoria de evaluare. Holton susţine că teoriile
sau modele au, în general, un set complet de obiecte, relaţii, factorii de influenţă, ipoteze,
previziuni şi limitele de generalizare (Holton, 1996; Holton, 2005).
Modelul Holton identifică trei rezultate ale instruirii: învăţarea, performanţa individuală şi
rezultatele organizaţionale, toate fiind similare cu Niveluri 2, 3, şi 4 ale Modelului Kirkpatrick.
Elementul care lipseşte din Modelul Holton este primul nivel al Modelului Kirkpatrick şi anume
reacţia (Holton, 1996; Holton, 2005). Holton subliniază că reacţiile nu ar trebui să fie considerate
un rezultat primar al instruirii. El consideră că reacţiile favorabile şi învăţarea nu sunt neapărat
dependente (Holton, 1996; Holton & Naquin, 2004). Modelul său prezintă reacţia ca fiind
influenţată de rezultatele învăţării; în felul acesta, influenţa sa nu este în totalitate ignorată.
Bomberger declara: "Modelul lui Holton evidenţiază rezultatul aşteptat din instruire şi influenţele
pe care le promovează sau le inhibă. Aduce un plus faţă de restul modelelor de evaluare a instruirii,
deoarece identifică mai multe variabile cunoscute care afectează eficienţa unui program de
instruire. Cu toate acestea, nu a fost utilizat la fel de mult ca Modelul Kirkpatrick" (Bomberger,
2003). După aproape un deceniu de critici aduse Modelul Kirkpatrick, Holton a arătat faptul că
"din păcate, un test complet al Modelului Holton nu a fost posibil, deoarece instrumente necesare
pentru a măsura construcţia modelului nu există" (Holton, 2005).
Asemănări şi diferenţe între modelele de evaluare prezentate
Deşi este des utilizat şi foarte popular, Modelul Kirkpatrick este deseori contestat de către
unii specialişti, cercetători şi practicieni în evaluarea instruirii. Bushnell susţine că Modelul
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Kirkpatrick se concentrează doar asupra a ceea ce se întâmplă după instruire şi nu pe întregul
proces de instruire (Caffarella, 1988). Brinkerhoff identifică nevoile de evaluare, planificare şi
implementare a acestor procese de instruire (Brinkerhoff, 1987). Kraiger, Fords, Salas susţin că
Modelul lui Kirkpatrick nu reuşeşte să precizeze ce tipuri de modificări pot fi aşteptate de la
programele de dezvoltare a resurselor umane şi ce tehnici de evaluare ar trebui să fie folosite pentru
a măsura învăţarea la fiecare nivel (Kraiger et al., 1993). Observaţii similare au fost făcute de
Hilbert, Preskill, Russ-Eft (Preskill & Russ-Eft, 1997), indicând că Modelul Kirkpatrick este lipsit
de capacitatea de diagnosticare şi nu ţine cont de factorii care pot afecta rezultatele fiecărui nivel
de evaluare (Preskill & Russ-Eft, 1997). Alliger şi Janak susţin că Modelul Kirkpatrick este nu
îndeplineşte toate aşteptările utilizatorilor care acceptă cu uşurinţă ideea că atingerea rezultatelor
la nivelele superioare presupune obţinerea unor rezultate la nivelurile inferioare (Alliger & Janak,
1989). Spitzer şi Conway au criticat Modelul Kirkpatrick spunând că este conceptual şi nu dispune
de instrumentele necesare pentru a creşte rezultatele afacerii (Spitzer & Conway, 2002). Phillips
consideră că Modelul Kirkpatrick nu este elaborat în mod adecvat la al patrulea nivel şi în
consecinţă adaugă un al cincilea nivel care evaluează relaţia cost-beneficiu sau randamentul
investiţiei în instruire (ROI) (Phillips, 1998). Holton este cel mai critic, susţinând că Modelul
Kirkpatrick este incomplet şi nu reuşeşte să precizeze raporturile de cauzalitate dintre cele patru
niveluri (Holton, 1996). De asemenea, Spitzer şi Conway au sugerat că Modelul Kirkpatrick nu
stabileşte o relaţie între comportament (Nivelul 3) şi impact (Nivelul 4) (Spitzer & Conway, 2002).
Cercetătorii au clasificat modele pe baza propriilor lor gândiri asupra evaluării. Unii susţin
că Modelul Kirkpatrick este unul conceptual, definindu-l ca un cadru general sau o taxonomie
(Alliger & Janak, 1989; Holton, 1996; Spitzer & Conway, 2002). Alţii susţin că Modelul
Kirkpatrick se concentrează numai asupra rezultatelor, evaluând ceea ce se întâmplă după instruire.
Galvin a subliniat că Modelul Kirkpatrick este orientat spre obiective şi rezultate şi se concentrează
pe determinarea eficienţei unui program de instruire (Galvin, 1983). Cu alte cuvinte, este un model
de evaluare sumativă, care are loc doar după ce programul de formare profesională a fost efectuat,
pentru a evalua meritul şi valoarea programului, pentru a furniza un raport de sinteză asupra
rezultatelor instruirii și pentru luarea în considerare a continuării şi/sau a îmbunătăţirii acesteia.
Modele IPO, CIPP, CIRO şi Brinkerhoff sunt considerate modele de evaluare formativă
(Dick & Carey, 1996; Galvin, 1983; Phillips, 1991) şi sunt orientate pe proces şi proceduri,
concentrându-se pe furnizarea de informaţii pentru luarea de decizii cu privire la procesul de
instruire. Rezultatele de evaluare sumativă se pot transforma într-o evaluare formativă pentru
îmbunătăţiri şi/sau modificări viitoare ale programului (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006).
În ciuda tuturor criticilor Modelului Kirkpatrick şi a modului în care cercetătorii încearcă
să diferenţieze alte modele de cel a lui Kirkpatrick, cele mai multe modele de evaluare din literatura
de specialitate sunt în general bazate pe versiunea originală a Modelului Kirkpatrick (Bomberger,
2003; Goldwasser, 2001; Werner & DeSimone, 2005).
1.3.2. Propunere de model de evaluare a programelor de instruirea resurselor
umane din organizaţii
În ultimii ani, pe plan mondial au existat numeroase dezbateri în jurul subiectului măsurării
randamentului investiţiei în domeniul resurselor umane. Şi în organizaţiile din România se discută
din ce în ce mai mult de implicarea funcţiunii de resurse umane în susţinerea strategiei de afaceri,
pentru a putea aduce mai multă valoare adăugată organizaţiei.
Instruirea resurselor umane este o investiţie care aduce profit pe termen mediu şi lung organizaţiei,
păstrând standarde profesionale ridicate şicontribuind la dezvoltarea calităţii şi eficienţei activităţii
organizaţiei.
Măsurarea randamentului investiţiei în instruire, dezvoltare şi îmbunătăţirea performanţei
resurselor umane este un proces care şi-a câştigat un loc important în cadrul problemelor critice
ale instruirii şi obţinerii performanţei la locul de muncă. Provocarea care se ridică în faţa
profesioniştilor din domeniul resurselor umane constă în reuşita acestora de a furniza
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managementului organizaţiei date convingătoare cu privire la contribuţia pe care o au programele
de instruire specifice resurselor umane.
În acest context, Modelul MEPI prezentat în cadrul acestui capitol a fost creat cu scopul de
a asigura celor interesaţi o metodologie care dă posibilitatea de a evidenţia contribuţia programelor
de instruire a resurse umane la dezvoltarea organizaţiei.
Modelul MEPI permite şi determinarea beneficiilor monetare nete (beneficii tangibile) care
au derivat din implementarea programelor de instruire, beneficii care sunt comparate cu costurile
programelor de instruire. Cunoscând beneficiile şi costurile se poate determina randamentul
investiţiei în instruire, respectiv câştigul organizaţiei în termeni financiari de pe urma
implementării programului de instruire. De asemenea, modelul prezentat permite şi determinarea
unor beneficii nemonetare (beneficii intangibile) care sunt la fel de importante în procesul de
evaluare ca şi beneficiile tangibile.
Un astfel de demers, care poate demonstra eficacitatea şi eficienţa implementării unor
programe de instruire în domeniul resurselor umane, poate asigura un nivel ridicat de credibilitate
unor astfel de proiecte, asigurând totodată şi susţinerea managementului de vârf al organizaţiei
care poate analiza rezultatele programelor de instruire a resurselor umane din propriile organizaţii
şi care pot decide nivelul de finanţare a unor astfel de iniţiative.
În acest sens, Modelul MEPI poate contribui la fundamentarea deciziei managementului
organizaţiei de a investi în resursele umane proprii, cu menţinerea sau creşterea bugetelor alocate
acestora, prin aceea că asigură posibilitatea de a alege doar programele cu impact asupra afacerilor
organizaţiei. Adoptarea unui astfel de model de evaluare a beneficiilor generate de iniţiativele de
instruire a resurselor umane va reprezenta o soluţie pentru programele de eficientizare a activităţii
organizaţiei, bazată pe mai buna administrare a costurilor.
În situaţia în care o organizaţie solicită organizarea unui nou program de instruire,
managementul organizaţiei are nevoie de estimări ale eficienţei programului de instruire pentru aşi fundamenta decizia de a investi sau nu în acest nou program de instruire. Acesta este motivul
pentru care s-a propus Modelul MEEPI care permite furnizarea unor informaţii estimative
anterioare organizării programului de instruire.
În consecinţă, atâta timp cât la nivelul organizaţiei se acordă o importanţă deosebită
cheltuielilor ocazionate de programele de instruire a resurselor umane şi dorinţei de recuperare a
unor astfel de investiţii, Modelul MEPI şi Modelul MEEPI se vor putea folosi pentru a evalua sau
estima investiţiile în îmbunătăţirea performanţei resurselor umane din organizaţii.
1.3.2.1. Cadrul general al evaluării
Continuând problematica abordată de D.L. Kirkpatrick, care a dezvoltat un proces pe 4
niveluri de evaluare ale unor programe de instruire a resurselor umane (Kirkpatrick &
Kirkpatrick, 2005, 2006), Jack J. Phillips a evidenţiat o metodologie de evaluare a programelor
de instruire a resurselor umane în cinci etape (Phillips, 1998, 2003a; Phillips et al., 2007),
dezvoltând cele 4 niveluri ale lui D.L. Kirkpatrick şi adăugând un al cincilea nivel (Fig. 1.84.).
1. Primul nivel de evaluare, REACŢIA, SATISFACŢIA ŞI ACŢIUNILE PLANIFICATE, măsoară
gradul de satisfacţie al participanţilor faţă de programul de instruire. Aproape toate funcţiunile
de resurse umane măsoară programele la acest nivel într-un fel sau altul. Cu toate că este
important să se identifice care este gradul de satisfacţie faţă de programul de instruire, un scor
bun nu oferă siguranţa că participanţii au învăţat sau vor aplica ceea ce au învăţat.
2. Al doilea nivel de evaluare, ÎNVĂŢAREA ŞI ÎNCREDEREA ÎN APLICABILITATE, se
concentrează pe ceea ce au învăţat participanţii la programul de instruire. Această verificare
este utilă pentru a vedea dacă participanţii au acumulat noi cunoştinţe şi/sau abilităţi şi ştiu ce
au de făcut pentru a face din programul de instruire un succes. Cu toate acestea un scor bun nu
garantează că participanţii vor aplica ceea ce au învăţat.
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3. Al treilea nivel de evaluare, APLICAREA ŞI IMPLEMENTAREA LA LOCUL DE MUNCĂ,

necesită un proces de colectare a datelor care să confirme faptul că participanţii la program
aplică ceea ce au învăţat. Frecvenţa cu care sunt aplicate cunoştinţele şi abilităţile este un
element extrem de important. În plus, la acest nivel se evaluează toate acţiunile şi sarcinile pe
care participanţii le au de îndeplinit pentru a asigura succesul programului de instruire. Cu
toate acestea succesul implementării nu garantează un impact pozitiv asupra rezultatelor de
afaceri ale organizaţiei.
NIVELUL 1
Reacţia

NIVELUL 2
Învăţarea

NIVELUL 3

Le-a plăcut ?

Au învăţat ?

Îl utilizează ?

Comportamentul

NIVELUL 4
Rezultatele

NIVELUL 5
ROI

A avut un impact major ?

Care este eficienţa învăţării?

Fig. 1.84. Cele cinci niveluri de evaluare a instruirii (Van Buren, 2001)
4. Al patrulea nivel de evaluare, IMPACTUL ASUPRA REZULTATELOR DE AFACERI,

respectiv IMPACTUL ASUPRA ORGANIZAŢIEI, surprinde îmbunătăţirea rezultatelor de
afaceri ca o consecinţă a participării la programul de instruire. De obicei acest nivel include
indicatori ca: realizări, îmbunătăţirea calităţii, reducerea costurilor, timp, satisfacţia clienţilor.
Deși acest nivel de evaluare furnizează date despre impactul direct al programului în rezultatele
de afaceri, el nu garantează că ceea ce s-a cheltuit cu programul nu este prea mult.
5. Al cincilea nivel, ROI, beneficiile monetare ale programului de instruire, adică cât a câştigat
organizaţia în termeni financiari de pe urma implementării programului, sunt comparate cu
costurile acestuia. Ciclul de evaluare nu este complet până când nu se evaluează nivelul cinci.
Este important ca atunci când se planifică o evaluare la nivelul cinci, evaluarea să se realizeze
şi la nivelurile inferioare deoarece impactul programului poate afecta pe ansamblu organizaţia.
Cu alte cuvinte dacă satisfacţia participanţilor faţă de program este mare este foarte probabil
ca program să fi fost considerat ca fiind de valoare. Dacă au considerat programul valoros este
foarte probabil să fi învăţat şi să aibă încredere în gradul de aplicabilitate. Dacă au învăţat şi
au încredere în aplicabilitatea lui este foarte probabil să aplice ce au învăţat în practică. Dacă
aplică ce au învăţat este foarte probabil să se observe un impact în rezultatele de afaceri ale
organizaţiei. Dacă evaluarea nu este făcută la fiecare nivel în parte, este greu de concluzionat
că rezultatele se datorează programului.
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Cele cinci niveluri de evaluare a instruirii, precum şi informaţiile pe care le furnizează cele două
modele dezvoltate de Donald L. Kirkpatrick şi Jack J. Phillips sunt prezentate sintetic în următorul
tabel (Tabelul 1.54.):
Tabel 1.54. Niveluri de evaluare a instruirii

1.

2.

3.
4.
5.

Nivelul de evaluare
D.L. Kirkpatrick
J.J. Phillips
Reacţia, satisfacţia
Reacţia
şi acţiunile
planificate
Învăţarea şi
Învăţarea
încrederea în
aplicabilitate
Aplicarea şi
Comportamentul
implementarea la
locul de muncă
Impactul asupra
Rezultatele
rezultatelor de afaceri
-

ROI

Informaţiile pe care le furnizează
Măsoară gradul de satisfacţie a participanţilor faţă de
programul de instruire şi conturează planurile de acţiune
pentru implementarea programului.
Măsoară transferul de cunoştinţe şi abilităţi din cadrul
programului de instruire, precum şi încrederea că
acestea pot fi aplicate în activitatea zilnică.
Măsoară schimbările de comportament şi atitudine în
activitatea zilnică a participanţilor la locurile de muncă.
Măsoară schimbarea indicatorilor de performanţă a
participanţilor la programul de instruire.
Măsoară raportul dintre beneficiile nete ale programului
de instruire şi costurile totale generate de acesta.

1.3.2.2. Modelul de evaluare a programelor de instruire a resurselor umane din
organizaţii (MEPI)
Instruirea resurselor umane poate fi privită ca orice proiect de dezvoltare a organizaţiei.
Având în vedere că în prezent, într-o proporţie tot mai covârşitoare, organizaţiile îşi instruiesc
resursa umană în vederea ridicării nivelului de pregătire a acestora, succesul implementării unor
astfel de proiecte poate influenţa dezvoltarea organizaţiei.
Instruirea resurselor umane la nivelul unei organizaţii are necesităţi şi cerinţele specifice:
aplicarea imediată, eficienţa costurilor, contextualitatea, timpul afectat activităţilor educaţionale,
randamentul investiţiei în instruire şi utilitatea.
Evaluarea instruirii resurselor umane trebuie să fie un proces sistematic bazat pe existenţa
unor modele de evaluare care să confere un caracter riguros acestui proces.
Modelul de evaluare a programelor de instruire a resurselor umane din organizaţii
(MEPI) îşi propune să fundamenteze un proces de evaluarea rezultatelor obţinute în urma unui
program de instruire a resurselor umane într-o organizaţie (Fig. 1.85.). Deşi scopul evaluării este,
în general, de a îmbunătăţi procesul de instruire şi de a creşte performanţa la locul de muncă, se
pot totuşi identifica şi alte scopuri specifice ale acesteia, dintre care se pot menţiona:
− îmbunătăţirea calităţii instruirii şi a rezultatelor obţinute în urma instruirii;
− îndeplinirea obiectivelor propuse de către programul de instruire;
− identificarea punctelor tari şi a punctelor slabe din cadrul procesului de instruire;
− analiza cost / beneficiu pentru programul de instruire;
− promovarea eficientă a programelor de instruire care vizează creşterea performanţei la locul
de muncă;
− determinarea eficienţei programului de instruire din punct de vedere a satisfacţiei publicului
ţintă;
− realizarea unei baze de date care poate ajuta în procesul de luare a deciziilor (Lazăr et al.,
2002) care vizează programul de instruire;
− stabilirea priorităţilor pentru finanţarea programului de instruire.
La majoritatea programelor de instruire se identifică în general mai multe scopuri ale
procesului de evaluare.
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Stabilirea obiectivelor programelor de instruire
O primă etapă în evaluarea programelor de instruire pe baza Modelului MEPI o constituie
identificarea şi dezvoltarea obiectivelor programelor. Obiectivele stabilite determină cât de
detaliată trebuie să fie evaluarea programelor de instruire. Dintre aceste obiective, cele mai des
evaluate sunt cele cu privire la învăţare; obiectivele referitoare la aplicarea şi impactul programului
nu sunt în general evaluate datorită dificultăţii estimării lor, deşi acestea sunt necesare pentru o
mai bună cuantificare a rezultatelor urmărite.
Stabilirea
obiectivelor
programului
de instruire

Planificarea
evaluării
programului
de instruire

Identificarea
indicatorilor
economici
relevanți în
evaluare

Colectare date
Reacția
Învățarea
Comportament
Impact

Analiza
datelor

Identificarea
beneficiilor
intangibile
Identificarea
beneficiilor
tangibile
Calcularea
Randamentului
Investiției în
Instruire
RII

Raportarea
rezultatelor
programului
de instruire

Determinarea
costurilor
programului
de instruire

Fig. 1.85. Modelul de Evaluare a Programelor de Instruire a resurselor umane din organizaţii
(MEPI)
Obiectivele programelor de instruire
Programe de instruire sunt evaluate la diferite niveluri. Acestor niveluri de evaluare le
corespund niveluri ale obiectivelor:
− obiective care vizează reacţia şi satisfacţia
− obiective cu privire la învăţare
− obiective referitoare la aplicarea / implementarea programelor
− obiective referitoare la impactul programelor asupra organizaţiei
− obiective care vizează randamentul investiţiei în instruire
După examinarea beneficiilor potenţiale ale programelor de instruire, se verifică existenţa
unei legături între programul de instruire şi unul sau mai mulţi indicatori ai afacerii, indicatori care
trebuie să se îmbunătăţească ca urmare a aplicării programului de instruire. Urmează analiza
nivelului de performanţă la locurile de muncă care trebuie obţinut pentru a influenţa indicatorii
definiţi anterior. Apoi se analizează abilităţile şi/sau cunoştinţele necesare pentru a atinge
performanţa dorită la locurile de muncă, identificându-se în final programul de instruire
corespunzător (Fig. 1.86.). În vederea determinării randamentului investiţiei în instruire este
necesar să se dezvolte obiectivele la fiecare nivel pentru a asigura succesul programului şi legătura
dintre aceste obiective şi nivelul de evaluare.
În multe situaţii analiza necesară planificării evaluării se opreşte la nivelul învăţării,
neglijând obiectivele referitoare la aplicarea şi impactul programului de instruire, acestea fiind
necesar a fi stabilite pe baza informaţiilor obţinute de la mai multe grupuri de persoane: angajatori,
angajaţi, dezvoltatori de programe, conducătorii de la locurile de muncă.
De multe ori, se efectuează măsurători înainte de începerea programului pentru a fi comparate
cu măsurătorile realizate după terminarea programului. Chiar dacă nu se efectuează măsurători
anterioare începerii programului, cele efectuate după terminarea programului sunt obligatorii.
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Fig. 1.86. Relaţia necesităţi – obiective – nivel de evaluare în vederea determinării
Impactului programul de instruire asupra organizaţiei (Watson, 2010)
Planificarea evaluării programelor de instruire
Planificarea programului de instruire presupune realizarea unui plan care să evidenţieze în
detaliu fiecare etapă a procesului de evaluare, având ca scop:
− descrierea programului de instruireşi precizarea unor detalii despre program, cum ar fi:
• Determinarea nevoilor de instruire
Pentru ca programele de instruire să fie eficiente, trebuie să satisfacă nevoile participanţilor.
Există mai multe modalităţi de a determina aceste nevoi, cele mai comune fiind: chestionarea
participanţilor la instruire; chestionarea şefilor participanţilor la instruire; chestionarea altor
persoane care sunt familiarizate cu locurile de muncă, respectiv subordonaţi, colegi şi clienţi.
Participanţii, şefii sau alte persoane pot fi chestionaţi prin interviuri sau prin realizarea de
sondaje. Interviurile furnizează informaţii mai detaliate, dar au nevoie de mult timp. Un sondaj
poate oferi aproape la fel de multe informaţii şi o face într-o manieră mult mai eficientă.
Utilizarea testelor este o altă abordare pentru determinarea nevoilor de instruire. Există două
modalităţi practice de a face acest lucru. O modalitate este de a determina cunoştinţele,
aptitudinile şi atitudini pe care un cursant ar trebui să le aibă şi să le dezvolte în urma instruirii.
Pentru aceasta se aplică un test iniţial care măsoară cunoştinţele, aptitudinile şi atitudinile. O
analiză a rezultatelor va furniza informaţii cu privire la conţinutul cursului de instruire.
• Determinarea conţinutului cursului de instruire
Nevoile şi obiectivele sunt factori importanţi care trebuie luaţi în considerare la alegerea
conţinutului cursului de către instructori. Conţinutul cursului de instruire poate fi influenţat
de competenţele instructorilor şi de bugetul alocat instruirii.
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• Selectarea participanţilor
În procesul de selecţie a participanţilor la un program de instruire, trebuie luate câteva decizii
cu privire la: cine poate beneficia de instruire; ce programe sunt cerute de legislaţia în vigoare;
dacă instruirea trebuie să fie voluntară sau obligatorie; dacă participanţii ar trebui sau nu să
fie separaţi pe nivelurile ierarhice din cadrul organizaţiei.
• Stabilirea tipului de instruire
Pentru ca un program de instruire să fie eficient este important să se determine tipul de
instruire de care angajaţii au nevoie: instruire tradiţională, instruire prin e-learning, instruire
mixtă. Toate deciziile în acest sens trebuie să ţină cont atât de necesităţile organizaţiei, cât şi
de motivarea angajatului supus formării.
• Stabilirea calendarului optim al instruirii
Perioada în care se va organiza programul trebuie stabilită după consultarea managerilor şi
astfel încât să satisfacă nevoile şi dorinţele atât ale cursanţilor, cât şi a şefilor acestora.
• Alegerea facilităţilor de instruire
Facilităţile trebuie să fie confortabile şi convenabile. Trebuie evitaţi factorii negativi care
includ: camere prea mici, mobilier neadecvat, zgomot, distanţe mari până la sala de instruire,
temperatură neconfortabilă.
• Selecţia instructorilor
Selecţia instructorilor este critică pentru succesul unui program de instruire. Instructorii
trebuie să aibă competenţe teoretice şi practice despre tematica programului de instruire,
capacitate de comunicare şi abilitate de a satisface nevoile educaţionale ale cursanţilor.
• Pregătirea echipamentelor pentru instruire
Într-un program de instruire, echipamentele de instruire au două scopuri: să ajute instructorul
să menţină interesul cursanţilor şi să asigure comunicarea cu şi dintre cursanţi. Echipamentele
au rolul de a dezvolta un climat adecvat pentru învăţare.
− stabilirea criteriilor de evaluare a rezultatelor obţinute şi a programului de instruire ca atare;
− identificarea resurselor necesare procesului de evaluare.
Astfel, acest plan devine uninstrument operaţional utilizat pentru caprogramulde evaluare
să respecte planificarea stabilită.
Identificarea indicatoriloreconomici relevanţi în evaluare
În faza de planificare se analizează posibilitatea de a determina impactul pe care programul
de instruire îl poate avea asupra organizaţiei şi de a realiza, în anumite cazuri, un studiu referitor
la randamentul investiţiei în instruire. În acest sens, trebuie ţinut cont de următoarele aspecte:
− indicatorii economici ai organizaţiei stabiliţi în procesul de evaluare influenţaţi de instruire;
− posibilitatea de a măsura aceşti indicatori economici;
− posibilitatea de a izola efectele programului de instruire pe baza acestor indicatori;
− posibilitatea de a cuantifica costurile programului de instruire;
− posibilitatea de a converti în valori monetare datele care reflectă impactul instruirii;
− posibilitatea de a calcula randamentul investiţiei în instruire.
Este important ca aceste aspecte, la care se pot adăuga şi altele, să fie examinate, pe durata
procesului de planificare, pentru a se evidenţia dacă evaluarea este necesară şi adecvată
programului de instruire.
Colectarea datelor
Colectarea datelor este esenţială pentru Modelul MEPI şi implică colectarea datelor pentru
primele patru niveluri de evaluare (Reacţia, Învăţarea, Comportamentul, Impactul) pe măsură ce
programul de instruire este lansat şi implementat. Se colectează atât date cantitative (rezultate,
calitate, cost, timp), cât şi date calitative (satisfacţia la locul de muncă, satisfacţia clientului).
Datele colectate pentru nivelurile 1 – Reacţia şi 2 – Învăţarea oferă posibilitatea modificărilor
rapide, în timp ce datele colectate pentru nivelurile 3 – Comportamentul şi 4 – Impactul oferă o
imagine comparativă faţă de aşteptări.
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Datele sunt colectate folosind o varietate de metode, din care se pot evidenţia (Cole, 1997):
Sondajele determină măsura în care participanţii sunt mulţumiţi de program, au acumulat
abilităţi şi cunoştinţe şi le-au putut aplica la locul de muncă. Răspunsurile sondajului se obţin
utilizând scări de evaluare şi reprezintă, de obicei, date care indică nivelul de percepţie.
Sondajele sunt utile pentru obţinerea datelor la Nivelurile 1, 2 şi 3.
− Chestionarele sunt de obicei mult mai detaliate decât sondajele şi pot fi folosite pentru a obţine
o mare varietate de date. Participanţii pot oferi răspunsuri la mai multe tipuri de întrebări de
tip închis-deschis. Chestionarelepotfifolosite pentru aobţinedate la Nivelurile1, 2, 3şi 4.
− Testele măsoară schimbările survenite în nivelul de cunoştinţe şi abilităţi (Nivelul 2). Testele
se pot dezvolta sub forma unor teste criteriale, teste de performanţă, simulări, practicile de
îndemânare sau metode care presupun auto-evaluarea, evaluarea echipei etc.
− Observarea la locul de muncă implică aplicarea şi utilizarea efectivă a abilităţilor acumulate
prin programul de instruire. Observaţiile sunt deosebit de utile în instruirea în sfera serviciilor
şi sunt mai eficiente atunci când observatorul este “invizibil”. Observarea este specifică
obţinerii de date pentru Nivelul 3.
− Interviurile se organizează cu participanţii la programele de instruire pentru a determina
măsura în care învăţarea s-a aplicat la locul de muncă. Interviurilepermit descoperirea şi
explorarea unor informaţii noi, fiind specifice obţinerii de date utile Nivelului 3, dar pot fi
utilizate şi la Nivelurile 1 şi 2.
− Grupurile specializate sau focus grupurile (Phillips et al., 2007) determină gradul în care un
grup de participanţi au aplicat cunoştinţele acumulate la instruire în situaţii concrete la locul
de muncă. Focus grupurile sunt utilizate, de obicei, în vederea obţinerii de date
corespunzătoare Nivelului 3.
− Planurile de acţiune şi programele de evaluare sunt dezvoltate în timpul programului de
instruire şi sunt puse în aplicare la locul de muncă după finalizarea programului. Urmărirea
lor după finalizarea programului oferă informaţii despre succesul programului de instruire.
Datele necesare Nivelurilor 3 şi 4 pot fi colectate prin intermediul planurilor de acţiune.
− Contractele de performanţă sunt elaborate de către participant, instructor şi angajator care de
comun acord stabilesc rezultatele performanţei ce trebuie obţinută la locul de muncă în urma
instruirii. Contractele de performanţăsunt adecvate obţinerii de date pentru Nivelurile 3 şi 4.
− Urmărirea activităţii este utilă în cazul în care diferitele înregistrări ale performanţei şi ale
datelor operaţionale sunt examinate în vederea îmbunătăţirii acestora. Această metodă este
utilă pentru obţinerea datelor pentru Nivelul 4.
Cea mai importantă provocare în colectarea de date constă în a selecta metoda sau metodele
adecvate pentru stabilirea şi definirea programului de instruire în conformitate cu încadrarea în
bugetul de timp şi bani alocat de către solicitantul programului de instruire.
Cele 4 niveluri de evaluare ale unor programe de instruire a resurselor umane sunt:
 Primul nivel de evaluare, REACŢIA, SATISFACŢIA ŞI ACŢIUNILE PLANIFICATE, măsoară
gradul de satisfacţie al participanţilor faţă de programul de instruire. Aproape toate funcţiunile
de resurse umane măsoară programele la acest nivel. Cu toate că este important să se identifice
care este gradul de satisfacţie faţă de programul de instruire, un scor bun nu oferă siguranţa că
participanţii au învăţat sau vor aplica ceea ce au învăţat.
 Al doilea nivel de evaluare, ÎNVĂŢAREA ŞI ÎNCREDEREA ÎN APLICABILITATE, se
concentrează pe ceea ce au învăţat participanţii la programul de instruire. Această verificare
este utilă pentru a vedea dacă participanţii au acumulat noi cunoştinţe şi/sau abilităţi şi ştiu ce
au de făcut pentru a face din programul de instruire un succes. Cu toate acestea un scor bun nu
garantează că participanţii vor aplica ceea ce au învăţat.
 Al treilea nivel de evaluare, APLICAREA ŞI IMPLEMENTAREA LA LOCUL DE MUNCĂ,
necesită un proces de colectare a datelor care să confirme faptul că participanţii la program
aplică ceea ce au învăţat. Frecvenţa cu care sunt aplicate cunoştinţele şi abilităţile este un
element extrem de important. În plus, la acest nivel se evaluează toate acţiunile şi sarcinile pe
−
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care participanţii le au de îndeplinit pentru a asigura succesul programului de instruire. Cu
toate acestea succesul implementării nu garantează un impact pozitiv asupra rezultatelor de
afaceri ale organizaţiei.
 Al patrulea nivel de evaluare, IMPACTUL ASUPRA REZULTATELOR DE AFACERI,
respectiv IMPACTUL ASUPRA ORGANIZAŢIEI, surprinde îmbunătăţirea rezultatelor de
afaceri ca o consecinţă a participării la programul de instruire. De obicei acest nivel include
indicatori ca: realizări, îmbunătăţirea calităţii, reducerea costurilor, timp şi satisfacţia clienţilor.
Cu toate că acest nivel de evaluare furnizează date despre impactul direct al programului în
rezultatele de afaceri, el nu garantează că ceea ce s-a cheltuit cu programul nu este prea mult.
Analiza datelor
Etapa anterioară de colectare a datelor furnizează o serie de date care pot fi folosite în
scopul fundamentării corecte şi eficiente a deciziilor care trebuie luate. De aceea, apare necesitatea
utilizării unor metode şi tehnici de analiză a datelor, cu ajutorul cărora informaţia semnificativă
poate fi identificată şi exprimată sub o formă clară şi interpretabilă.
Metodele şi tehnicile de analiză a datelor permit identificarea unor relaţii cauzale şi tendinţe
specifice pe mulţimea datelor analizate, precumşi obţinerea unor reprezentări simplificate ale
datelor de mare complexitate. Rolul analizei datelor este acela de a le prelucra şi filtra cu scopul
de a evidenţia esenţa informaţionalăconţinută în aceste date într-o formăsugestivă, simplificatăşi
sintetică. Atingerea acestui scop presupune utilizarea unor metode şi tehnici specifice dintre care
cea mai des utilizată este analiza statistică.
Analiza statistică are drept scop aplicarea unor procedee, tehnici, metode de calcul a unor
date sau şiruri de date care se referă la un fenomen sau un proces, prin care se urmăreşte testarea
unor trăsături sau însuşiri ale acestora, identificarea unor legături sau corelaţii între acestea,
stabilirea tipurilor de legături, dar şi a semnificaţiei dintre acestea. Prin analiza statistică, orice
fenomen sau proces abordat este evaluat din punct de vedere cantitativ şi calitativ, dar şi în
interdependenţă cu alte fenomene sau procese. Demersul statistic presupune desfăşurarea unui
număr mare de operaţii de culegere şi înregistrare, de sistematizare şi prelucrare, de analiză şi
interpretare a informaţiilor în scopul de a cunoaşte şi conduce fenomenele studiate.
Determinarea costurilor programelor de instruire
O etapă importantă a Modelului MEPI o constituie determinarea costurilor pe care le
implică programul de instruire. Principalele categorii de costuri care ar trebui luate în considerare
sunt următoarele:
− costuri de evaluare a nevoilor de instruire, dacă este cazul;
− costuri cu infrastructura programului de instruire(echipamente, tehnologii informatice etc.);
− costuri de proiectare şi dezvoltare a programului de instruire, distribuit proporţional pe durata
preconizată a programului;
− costuri cu materialele furnizate de programul de instruire pentru fiecare participant;
− costuri cu instructorul / echipa programului, incluzând atât timpul de pregătire, cât şi timpul
de predare şi tutoriat;
− costuri cu facilităţile necesare programului de instruire;
− costuri cu deplasarea, cazarea şi asigurarea hranei participanţilor şi membrilor echipei, dacă
este cazul;
− costuri salariale ale participanţilor pe durata programului de instruire;
− costuri administrative şi indirecte;
− costuri de evaluare.
Toate aceste costuri trebuie luate în considerare pentru a putea obţine costul total al
programului de instruire.
Identificarea beneficiilor instruirii
În etapa analizei datelor, se încearcă conversia tuturor datelor în valori monetare. Toate
datele cantitative referitoare la producţie, calitate şi timp şi care sunt convertite în valori monetare
- 196 -

REALIZĂRI ȘTIINȚIFICE

Prof.dr.ing. Petruța BLAGA

sunt considerate beneficii tangibile (concrete). De asemenea, se încearcă şi conversia datelor
calitative. Dacă metodele utilizate pentru conversie sunt subiective sau inexacte, iar valorile
rezultate îşi pierd credibilitatea în timpul derulării procesului de evaluare, datele respective sunt
considerate ca reprezentând beneficii intangibile.
Procesul de identificare a beneficiilor tangibile generate de programul de instruire
presupune determinarea valorii monetare a fiecărui indicator stabilit în cadrul procesului de
evaluare care este influenţat de programul de instruire. Pentru a determina beneficiile programului
de instruire există mai multe posibilităţi bazate pe situaţia specifică a fiecărei organizaţii, respectiv
informaţiile colectate în etapele anterioare ale modelului. Astfel:
− Determinarea beneficiilor pe baza datelor furnizate de organizaţia beneficiară a programului
de instruire. Datele furnizate permit cuantificarea profitului sau reducerea costurilor pe
unitatea de măsură în raport cu valori de referinţă. Aceste valori de referinţă trebuie să fie
cunoscute şi disponibile pentru procesul de evaluare.
− Determinarea beneficiilor pe baza costurilor calităţii. Îmbunătăţirea calităţii trebuie să
determine o îmbunătăţire a unor indicatori de calitate. Un număr semnificativ de indicatori ai
calităţii (defecte, produse/servicii refăcute, accidente, nemulţumiri, amenzi, întârzieri etc.)
poate fi considerat ca valori de referinţă, valori care sunt disponibile în organizaţii.
− Determinarea beneficiilor pe baza economiei de timp. Îndeplinirea de către angajaţi a
sarcinilor de la locul de muncă într-un timp mai scurt reprezintă un obiectiv al majorităţii
programelor de instruire. Valoarea timpului economisit reprezintă un indicator important,
putându-se determina o valoare monetară asociată acestuia. Cele mai evidente economii de
timp se manifestă prin reducerea costurilor cu forţa de muncă necesară efectuării unui anumit
volum de activitate.
− Determinarea beneficiilor pe baza costurilor unor programe anterioare de instruire.
Înregistrările istorice permit compararea valorii costurilor din trecut cu noua valoare
actualizată a acestora ca urmare a derulării programului de instruire.
− Determinarea beneficiilor pe baza datelor furnizate de experţi interni sau externi. Este o
strategie care se utilizează pentru conversia datelor pentru care nu există date istorice cu privire
la costuri. Experţii pot furniza date care să reflecte costul necesar îmbunătăţirii unui indicator.
− Determinarea beneficiilor utilizând baze de date de referinţă. Pentru unii indicatori poate fi
adecvată utilizarea estimărilor costurilor bazate pe consultarea unor baze de date externe
(cercetare, guvern, industrie) şi care în general sunt disponibile pe Internet, oferind informaţii
importante pentru aceste valori.
− Determinarea beneficiilor pe baza estimărilor participanţilor reprezintă o abordare adecvată
când participanţii sunt capabili să ofere estimări ale costului indicatorilor care s-au îmbunătăţit
în urma programului de instruire.
− Determinarea beneficiilor pe baza estimărilor managerilor. Managerilor implicaţi în
programul de instruire li se poate solicita să atribuie îmbunătăţirii unui indicator o valoare care
să reflecte importanţa acestuia. Această tehnică este utilizată atunci când calculul costului este
dificil, când nu există alte surse de estimare sau când ele nu sunt sigure.
− Determinarea beneficiilor pe baza corelaţiei dintre indicatorii specifici procesului de
evaluare. Când nu există valori de referinţă, înregistrări, experţi sau baze de date de referinţă
o alternativă utilă poate fi găsirea unor corelaţii între indicatorul respectiv şi un alt indicator
care poate fi transformat uşor în valori monetare. Această abordare presupune identificarea
corelaţiilor existente dintre indicatorul analizat şi indicatorul corelat cu acesta care are o
valoare standard cunoscută.
− Determinarea beneficiilor pe baza estimărilor departamentului de resurse umane cu privire
la programul de instruire. Personalul din departamentul de resurse umane este cel mai în
măsură să furnizeze estimări ale valorii unor indicatori, bazându-se pe experienţa altor
programe de instruire şi pe alte informaţiile disponibile.
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Această etapă din cadrul Modelului MEPI este necesară în vederea determinării
beneficiilor monetare obţinute în urma unui program de instruire, proces ce poate fi realizat cu
ajutorul uneia sau alteia din strategiile prezentate.
Pe lângă beneficiile tangibile (concrete) măsurate prin valori monetare, în cazul majorităţii
programelor de instruire se identifică şi beneficii intangibile, nemonetare. Beneficiile intangibile
pot include următoarele:creşterea satisfacţiei la locurile de muncă, îmbunătăţirea imaginii
organizaţiei, îmbunătăţirea performanţei echipelor de lucru, creşterea calităţii serviciilor pentru
clienţi, reducerea numărului de reclamaţii, scăderea numărului de conflicte.
În cazul unor programe de instruire, datele calitative care corespund beneficiilor
intangibile, nemonetare, sunt la fel de importante ca şi datele cantitative, care corespund
beneficiilor tangibile, monetare.
Calcularea randamentului investiţiei în instruire (RII)
Această etapă urmăreşte compararea valorii monetare a beneficiilor obţinute în urma
implementării programului de instruire cu costurile totale ale programului.
Randamentul investiţiei în instruire (RII) se determină pe baza beneficiilor nete care se
împart la costurile totale ale programului. Beneficiile nete se obţin din beneficiile programului din
care se scad costurile totale. Relaţia de calcul pentru RII devine:
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =

𝐵𝐵𝐵𝐵𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
× 100 [%]
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
× 100 [%]
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

(25)

(26)

Raportarea rezultatelor programului de instruire
Ultima etapă a Modelului MEPI o constituie raportarea rezultatelor. Raportarea datelor
presupune prezentarea unor informaţii importante şi relevate sub forma unui raport care să are
rolul de a comunica managerilor interesaţi,aflaţi pe diferite niveluri managerialeîn cadrul
organizaţiei, rezultatele programului de instruire. Etapa se bazează pe utilizarea unor tehnici
diverse şi adecvate de comunicare dezvoltate în funcţie de beneficiarii raportului în vederea
garanţiei că mesajul transmis prin raportare a fost înţeles şi că în urma acestuia se vor iniţia acţiuni
corespunzătoare. De asemenea, managementul organizaţiei (Lazăr et al., 2006) trebuie să cunoască
rezultateleaşteptate în urma instruirii şi să fie competent în a judeca nivelul performanţelor
individualefaţă de standardele aprobate (Cole, 1997).
1.3.2.3. Model pentru estimarea eficienţei programelor de instruire a resurselor umane
din organizaţii (MEEPI)
Majoritatea managerilor şi specialiştilor în resurse umane consideră că, în contextul în care
cele mai multe dintre organizaţii vorbesc despre eficienţă în cheltuirea bugetelor şi în
restructurările de personal, investiţiile în resursa umană şi oferirea de programe de pregătire
profesională pot avea rezultate semnificative. Cu toate acestea, majoritatea organizaţiilor
întâmpină dificultăţi atunci când trebuie să decidă în ce programe de pregătire profesională să
investească, cât ar trebui să investească şi dacă o anumită iniţiativă în domeniul resurselor umane
va aduce plus valoare sau nu.
Posibilitatea de a determina, încă din faza anterioară demarării programelor de resurse
umane, contribuţia pe care acestea o aduc organizaţiei este una dintre cele mai convingătoare
metode de a câştiga suportul şi încrederea managementului de vârf, convingându-l să privească
programele din domeniul resurselor umane ca pe nişte investiţii şi nu ca pe nişte costuri.
Ca urmare, în prezenta cercetare s-a considerat oportun a se dezvolta un model care să
estimeze eficienţa programelor de instruire a resurselor umane din organizaţii cu ajutorul căruia
- 198 -

REALIZĂRI ȘTIINȚIFICE

Prof.dr.ing. Petruța BLAGA

atât personalul de la departamentul de resurse umane cât şi organizaţia beneficiară vor putea
cunoaşte anterior iniţierii programelor de instruire a resurselor umane care va fi aportul acestora
la rezultatele organizaţiei. Astfel, în funcţie de valoarea estimată a randamentului investiţiei în
astfel de programe, decizia de a extinde, modifica sau renunţa la un program care vizează resursele
umane are un fundament real cuantificabil.
În continuare se va prezenta Modelul pentru estimarea eficienţei programelor de instruire
a resurselor umane din organizaţii (MEEPI), derivat din Modelul MEPI, care permite estimarea
în termeni financiari a impactului pe care îl vor avea proiectele de pregătire profesională a resurselor
umane asupra indicatorilor economici ai unei organizaţii, încă din faza anterioară demarării
programelor de instruire a resurselor umane (Fig. 1.87.). Modelul presupune următoarele etape:
Stabilirea obiectivelor programului de instruire
O primă etapă în estimare eficienţei programelor de instruire pe baza Modelului MEEPI o
constituie identificarea şi dezvoltarea obiectivelor programelor, în special a celor referitoare la
aplicarea şi impactul programului, care deşi sunt dificil de estimat, sunt necesare pentru o mai bună
cuantificare a rezultatelor urmărite a se obţine.
După estimarea beneficiilor potenţiale ale programelor de instruire, se verifică existenţa
unei legături între programul de instruire şi unul sau mai mulţi indicatori ai afacerii, indicatori care
ar trebui să se îmbunătăţească ca urmare a aplicării programului de instruire.
Stabilirea
obiectivelor
programului
de instruire

Planificarea
evaluării
programului
de instruire

Identificarea
indicatorilor
economici
relevanți în
evaluare

Estimarea
beneficiilor
tangibile

Estimarea
Randamentului
Investiției în
Instruire
RIIestimat

Raportarea
rezultatelor
estimate ale
programului
de instruire

Estimarea
costurilor
programului
de instruire

Fig. 1.87. Model pentru Estimarea Eficienţei Programelor de Instruire a resurselor umane din
organizaţii (MEEPI)
Obiectivele referitoare la aplicarea şi impactul programului de instruire este necesar să fie
stabilite pe baza informaţiilor obţinute de la mai multe grupuri de persoane, cum ar fi: angajatori,
angajaţi, dezvoltatori de programe, conducătorii de la locurile de muncă.
Toate estimările efectuate înainte de începerea programului vor fi comparate cu rezultatele
obţinute după terminarea programului.
Planificarea evaluării programului de instruire
Planificarea programului de instruire presupune evidenţierea unor detalii care să permită
realizarea de estimări cu privire la:
− descrierea şi precizarea unor detalii despre programul de instruire: determinarea nevoilor
de instruire, determinarea conţinutului cursului de instruire, selectarea participanţilor,
stabilirea duratei instruirii şi a tipului de instruire, alegerea facilităţilor de instruire, selecţia
instructorilor, pregătirea echipamentelor pentru instruire;
− stabilirea criteriilor de evaluare a rezultatelor estimate şi a programului de instruire;
− identificarea resurselor necesare procesului de evaluare.
Estimarea costurilor programelor de instruire
O etapă importantă a Modelului MEEPI o constituie estimarea costurilor pe care le implică
programul de instruire. Principalele categorii de costuri care ar trebui luate în considerare sunt:
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− costuri de evaluare a nevoilor de instruire, dacă este cazul;
− costuri cu infrastructura programului de instruire (echipamente, tehnologii informatice)
− costuri de proiectare şi dezvoltare a programului de instruire, distribuit proporţional pe durata
preconizată a programului;
− costuri cu materialele furnizate de programul de instruire pentru fiecare participant;
− costuri cu instructorul / echipa programului, incluzând atât timpul de pregătire, cât şi timpul
de predare şi tutoriat;
− costuri cu facilităţile necesare programului de instruire;
− costuri cu deplasarea, cazarea şi asigurarea hranei participanţilor şi membrilor echipei, dacă
este cazul;
− costuri salariale ale participanţilor pe durata programului de instruire;
− costuri administrative şi indirecte;
− costuri de evaluare.
Toate aceste costuri trebuie luate în considerare pentru a putea estima cât mai corect costul
total al programului de instruire.
Identificarea indicatorilor economici relevanţi în evaluare
Pentru a putea estima impactul pe care programul de instruire îl poate avea asupra
organizaţiei şi de a determina randamentul investiţiei în instruire este necesar a se stabili:
− indicatorii economici ai organizaţiei stabiliţi în procesul de evaluare care sunt influenţaţi de
programul de instruire;
− posibilitatea de a măsura aceşti indicatori economici;
− posibilitatea de a izola efectele programului de instruire pe baza acestor indicatori;
− posibilitatea de a cuantifica costurile programului de instruire;
− posibilitatea de a converti în valori monetare datele care reflectă impactul instruirii;
− posibilitatea de a calcula randamentul investiţiei în instruire.
Este important ca aceste aspecte, la care se pot adăuga şi altele, să fie examinate atent
pentru a se asigura o estimare cât mai adecvată şi realistă a impactului programului de instruire
asupra organizaţiei.
Estimarea beneficiilor tangibile
Datele cantitative referitoare la producţie, calitate şi timp care pot fi convertite în valori
monetare sunt considerate beneficii tangibile (concrete).Procesul de identificare a beneficiilor
tangibile generate de programul de instruire presupune estimarea valorii monetare a fiecărui
indicator stabilit în cadrul procesului de evaluare care este influenţat de programul de instruire.
Pentru estimarea beneficiile programului de instruire există mai multe posibilităţi bazate pe situaţia
specifică a fiecărei organizaţii:
− estimarea beneficiilor pe baza datelor furnizate de organizaţia beneficiară a instruirii;
− estimarea beneficiilor pe baza costurilor calităţii;
− estimarea beneficiilor pe baza economiei de timp;
− estimarea beneficiilor pe baza costurilor unor programe anterioare de instruire;
− estimarea beneficiilor pe baza datelor furnizate de experţi interni sau externi;
− estimarea beneficiilor utilizând baze de date de referinţă;
− estimarea beneficiilor pe baza estimărilor participanţilor;
− estimarea beneficiilor pe baza estimărilor managerilor;
− estimarea beneficiilor pe baza corelaţiei dintre indicatorii specifici procesului de evaluare;
− estimarea beneficiilor pe baza estimărilor departamentului de resurse umane cu privire la
programul de instruire.
Această etapă din cadrul Modelului MEEPI este necesară în vederea estimării beneficiilor
monetare obţinute în urma unui program de instruire, proces ce poate fi realizat cu ajutorul uneia
sau alteia din strategiile prezentate.
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Estimarea randamentului investiţiei în instruire
Etapa urmăreşte compararea valorii monetare estimate a beneficiilor obţinute în urma
posibilei implementări a programului de instruire cu costurile totale estimate ale programului.
Randamentul investiţiei în instruire estimat (RIIestimat) se determină pe baza beneficiilor
nete estimate care se împart la costurile totale estimate ale programului. Beneficiile nete estimate
se obţin din beneficiile estimate ale programului din care se scad costurile totale estimate. Relaţia
de calcul devine:
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑒𝑒𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 =

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
× 100 [%]
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 =

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
× 100 [%]
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

(27)

(28)

Raportarea rezultatelor programului
Ultima etapă a Modelului MEEPI o constituie raportarea rezultatelor. Raportarea datelor
estimate presupune prezentarea unor informaţii importante şi relevate sub forma unui raport care
să are rolul de a comunica managerilor interesaţi, aflaţi pe diferite niveluri manageriale în cadrul
organizaţiei, rezultatele estimate ale programului de instruire. Cunoscând rezultatele aşteptate în
urma instruirii, managementul organizaţiei îşi poate fundamenta procesul decizionalîn ceea ce
priveşte programul de instruire a resurselor umane.
1.3.3. Evaluarea programelor de instruire a resurselor umane. Studiu de caz
Resursele umane reprezintă o resursă importantă şi activă a oricărei organizaţii, ce poate
influenţa direct nivelul performanţei organizaţiei, fiind implicată în planificarea, derularea şi
creşterea eficienţei activităţilor. În aceste condiţii, managementul organizaţiilor încearcă să acorde
o atenţie din ce în ce mai mare procesului de învăţare permanentă, conturând şi dezvoltând o serie
de iniţiative în domeniul resurselor umane, care să asigure supravieţuirea, dezvoltarea şi succesul
competiţional al organizaţiilor.
Progresele tehnologiei informaţiei, împreună cu schimbările din societate, determină
crearea de noi paradigme pentru educaţie şi formare. Aceste schimbări masive au un important
impact asupra sistemelor educaţionale şi asupra sistemelor de formare profesională. Participanţii
la această paradigmă educaţională şi de formare, solicită medii de învăţare bogate susţinute de
resurse bine concepute (Armstrong, 2006).
În acest context, experienţa organizaţiilor care au implementat programe educaţionale a
scos în evidenţă o serie de probleme majore la care instruirea resurselor umane trebuie să răspundă
şi anume: cum poate instruirea să asigure centrarea pe cursant, dacă conţinutul educaţional al
instruirii se poate accesa facil, dacă există posibilităţi de angajare ca urmare a instruirii resurselor
umane, cum se poate îmbunătăţii eficienţa procesului de instruire, care sunt şi cum se cuantifică
beneficiile obţinute în urma instruirii etc.
1.3.3.1.

Obiectivul şi scopul cercetării

Prezenta cercetare are ca obiectiv măsurarea impactului unor iniţiative din domeniul
resurselor umane asupra organizaţiei, respectiv măsurarea eficienţei programelor de instruire a
resurselor umane dintr-o organizaţie.
În acest context, cercetarea efectuată are în vedere aplicarea în practică a cadrului teoretic
al Modelului de evaluare a programelor de instruire a resurselor umane din organizaţii (MEPI),
care constă în măsurarea randamentului investiţiei în instruirea resurselor umane din organizaţii.
Aplicaţia practică este însoţită de o analiză statistică şi de calcule specifice de eficienţă care
validează datele cu caracter teoretic ale modelului luat în analiză.
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Obiectivele urmărite de această cercetare sunt:
stabilirea obiectivelor programelor de instruire;
planificarea programelor de instruire;
identificarea indicatorilor economici relevanţi pentru evaluarea eficienţei instruirii;
măsurarea reacţiei participanţilor faţă de programele de instruire exprimată prin: percepţiile
participanţilor asupra procesului de instruire; convingerile participanţilor despre valoarea şi
utilitatea instruirii; măsura în care aceştia consideră că cunoştinţele şi competenţele acumulate
le vor folosi la locul de muncă;
− evaluarea nivelului de cunoştinţe dobândit în cadrul programelor de instruire, ce aptitudini
sunt dezvoltate sau îmbunătăţite, respectiv măsurarea transferului de cunoştinţe şi abilităţi din
cadrul instruirii, precum şi încrederea că acestea pot fi aplicate în activitatea zilnică;
− identificarea schimbărilor de comportament şi atitudine în activitatea zilnică a participanţilor
la locurile de muncă ca urmare a instruirii, respectiv determinarea nivelului la care noile
cunoştinţe, aptitudini, atitudini au fost transferate din procesul de instruire la locurile de muncă;
− evidenţierea schimbărilor organizaţionale ca urmare a instruirii resurselor umane;
− calculul costurilor, beneficiilor şi randamentului investiţiei în instruirea resurselor umane;
− raportarea rezultatelor evaluării eficienţei programului de instruire.
Pentru a verifica îndeplinirea obiectivelor stabilite, studiul trebuie să răspundă
următoarelor probleme de cercetare, formulate astfel:
1. Obiectivele programelor de instruire
2. Reacţiile cursanţilor despre programele de instruire şi influenţa acestor reacţii asupra
îmbunătăţirii programelor de instruire:
− Cursanţii sunt satisfăcuţi/ nemulţumiţi de curs?
− Care este percepţia utilităţii cursului?
− Care sunt elementele cursului care îi nemulţumeşte pe cursanţi?
3. Efectele asimilării cunoştinţelor de către cursanţi şi cum determină acestea îmbunătăţirea
programelor de instruire:
− Ce cunoştinţe şi abilităţi au fost asimilate imediat după finalizarea programelor de
instruire?
4. Efectele modificării comportamentului cursanţilor şi cum determină acestea îmbunătăţirea
programelor de instruire:
− Cum au fost aplicate cunoştinţele asimilate de cursanţi în realizarea unor proiecte sau
rezolvarea unor probleme?
5. Impactul programelor de instruire şi cum va influenţa acesta îmbunătăţirea instruirii
6. Eficienţa programelor de instruire a resurselor umane
Domeniul farmaceutic luat în studiu în cadrul prezentei lucrări reprezintă o ramură
profesională în cadrul căreia, în ultimii ani, calitatea a devenit o problemă de interes major. Astfel,
toate procedurile şi procesele de muncă din acest domeniu sunt efectuate în conformitate cu cele
mai stricte standarde farmaceutice internaţionale, între care de bază este standardul GMP.
În companiile farmaceutice, evoluţia sistemului de asigurare a calităţii, adoptat spre un
nivel de excelenţă a afacerii, are loc treptat, în conformitate cu politica de afaceri a companiilor,
motiv pentru care instruirea şi perfecţionarea profesională continuă a resurselor umane în domeniul
calităţii devine un obiectiv strategic al companiilor din acest sector dinamic de activitate.
În acest context, cercetarea efectuată a permis stabilirea obiectivelor în domeniul instruirii
pentru cele 3 organizaţii din sectorul farmaceutic, fiind limitate la aspecte legate de perfecţionarea
propriilor resurse umane în problematica managementului calităţii. Obiectivele stabilite au în
vedere dezvoltarea competenţelor de asigurare şi conducere a calităţii, precum şi a abilităţilor de
identificare şi aplicare a metodelor de analiză şi evaluare a calităţii la locurile de muncă.
Obiectivele identificate ca urmare a cercetării şi urmărite de organizaţii prin implementarea
de programe de instruire pentru propriile resurse umane în domeniul calităţii sunt următoarele:
−
−
−
−
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− actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor referitoare la calitate specifice locului de muncă;
− obţinerea de noi cunoştinţe şi abilităţi în domeniul calităţii pentru completarea şi perfecţionarea
pregătirii profesionale de bază;
− dobândirea unor cunoştinţe avansate cu privire la metodele moderne de analiză şi evaluare a
calităţii;
− adaptarea cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite la schimbările organizaţionale, tehnologice,
funcţionale etc.;
− sporirea motivării resurselor umane, îmbunătăţirea procesului decizional şi a relaţiilor
funcţionale dintre compartimente în cadrul organizaţiilor;
− îmbunătăţirea calităţii produselor şi a serviciilor prestate;
− îmbunătăţirea performanţei organizaţionale.
Cercetarearealizată are ca scop conştientizarea beneficiarilor programelor de instruire
asupra posibilităţii de a evalua eficienţa programelor de instruire a resurselor umane într-o
organizaţie după finalizarea acestora sau de a estima apriori eficienţa unui program de instruire
necesar pregătirii resurselor umane dintr-o organizaţie. Această cercetare poate pune la dispoziţia
beneficiarilor programelor de instruire, respectiv a managementului organizaţiilor, un model de
evaluare care poate genera informaţii şi recomandări în vederea luării de măsuri pentru
îmbunătăţirea eficienţei programelor de instruire a resurselor umane din organizaţii.
În contextul acestei cercetări, eficienţa unui program de instruire are în vedere atât beneficii
tangibile (randamentul investiţiei în instruire, creşterea vânzărilor, creşterea cifrei de afaceri), cât
şi beneficii intangibile (creşterea satisfacţiei la locurile de muncă, îmbunătăţirea imaginii
organizaţiei, îmbunătăţirea performanţei echipelor de lucru, creşterea calităţii serviciilor pentru
clienţi) obţinute de organizaţiile beneficiare ale programelor de instruire a resurselor umane.
1.3.3.2.

Metodologia de cercetare

Locul şi perioada cercetării
Prezenta cercetare urmăreşte evaluarea eficienţei programelor de instruire a resurselor
umane prin determinarea randamentului investiţiei în instruire în domeniul farmaceutic, un
domeniu foarte dinamic, în continuă evoluţie în ultimii ani.
Mediul concurenţial tot mai complicat în care activează astăzi companiile farmaceutice, le
obligă să se preocupe de stabilirea, realizarea, apărarea şi menţinerea avantajului competitiv.
Acesta este motivul pentru care în actuala economie de piaţă, tot mai multe companii farmaceutice
au început să-şi conceapă o strategie de resurse umane proprie, prin care îşi stabilesc direcţiile de
evoluţie în viitor în acest domeniu, precum şi modalităţile concrete de înfăptuire a acesteia.
Piaţa farmaceutică din judeţul Mureş reuneşte mai multe companii farmaceutice
multinaţionale, precum şi companii autohtone în plină expansiune care au adoptat o politică “pro
calitate” pentru a satisface permanent cerinţele şi aşteptările clienţilor.
Actuala cercetare se va fundamenta pe studiu a trei companii de succes de pe piaţa farmaceutică a
judeţului Mureş în vederea determinării eficienţei programelor de instruire pe care le-au organizat
în ultimii trei ani pentru propriile resurse umane.
Prima organizaţie studiată S reprezintă una dintre cele mai mari divizii de produse
farmaceutice a unei companii multinaţionale, totalizând 16,2 % din totalul vânzărilor companiei,
cu vânzări anuale de 9,5 miliarde $, fiind un lider mondial în producţia de medicamente generice.
Compania multinaţională oferă o gamă variată de produse accesibile şi de înaltă calitate care nu se
mai află sub protecţia patentelor, având un portofoliu de aproximativ 1000 de produse, distribuite
în 140 de ţări, la care au acces peste 90% din populaţia globului. Sediul central este în Germania.
Divizia S Romania este prezentă pe piaţa românească de medicamente de peste 15 de ani
şi a luat fiinţă prin fuziunea altor trei companii farmaceutice. Sediul central al diviziei în ţara
noastră se află în Târgu Mureş. Tot aici se află cele două unităţi de fabricaţie, una destinată
producţiei de peniciline, cealaltă pentru producţia de macrolide (antibiotice de ultima generaţie).
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Ambele unităţi au obţinut certificate GMP (Good Manufacturing Practice – Norme de Bună
Practică de Fabricaţie pentru produse medicamentoase) din partea autorităţilor române şi europene.
Macrolidele sunt destinate atât pieţei interne, cât şi celei internaţionale. Centrul de Competenţă S
pentru Producţia de Macrolide urmează să fie supus şi expertizei FDA (Food and Drug
Administration – Administraţia Alimentelor şi Medicamentelor S.U.A.) în vederea exportului de
medicamente către Statele Unite.
În Romania, S desfăşoară activităţi de distribuţie a produselor fabricate în diferite ţări şi
activităţi de fabricaţie a unor medicamente din categoria formelor orale solide, distribuite în peste
50 de ţări de pe toate continentele.
A doua organizaţie din industria farmaceutică GR, care face obiectul cercetării, a fost
înfiinţată în 1998 şi reprezintă una din companiile unui grup multinaţional cu sediul în Ungaria.
Una dintre preocupările principale ale acestei organizaţii constă în dezvoltarea şi
îmbunătăţirea continuă a calităţii produselor, având ca obiectiv principal alinierea la standardele
internaţionale prin obţinerea în anul 2002 a certificatului GMP. În acest sens au fost făcute
importante investiţii pe plan logistic şi financiar care au dus la reconstrucţia capacităţilor de
producţie şi la achiziţionarea de noi echipamente care să permită respectarea standardelor
internaţionale. Ca rezultat, firma a trecut cu succes prin numeroase procese de auditare româneşti
şi internaţionale, compania primind recunoaşterea şi certificarea calităţii conform normelor GMP.
Sistemul de management al calităţii implementat permite monitorizarea calităţii produselor din
stadiul de materii prime, trecând prin procesul de fabricaţie şi până la produsul finit, ceea ce a
permis începerea exportului pe pieţele central-est europene, a ţărilor din spațiul ex-sovietic şi nu
în ultimul rând pe pieţe vest europene.
Au fost făcute achiziţii importante şi în sectorul de distribuţie, unde unul dintre obiectivele
strategice îl constituie oferirea de servicii de calitate superioară prin implementarea unui sistem de
management al calităţii bazat pe norme GDP (Good Distribution Practice – Norme de Bună
Practică în Distribuţie).
Cea de a treia organizaţie luată în studiu VS, înfiinţată şi autorizată în anul 1998, este o
societate producătoare de medicamente cu capital german, relativ tânără pe piaţa internă de
medicamente, specializată în producţia şi distribuţia medicamentelor generice de uz uman în forme
orale solide, comprimate şi capsule.
Întreaga activitate a firmei este îndreptată spre îmbunătăţirea calităţii vieţii prin
dezvoltarea, autorizarea, fabricarea şi comercializarea unor medicamente generice moderne, la
cele mai înalte standarde internaţionale. În ultimii ani eforturile companiei s-au îndreptat spre
însuşirea şi aplicarea standardelor internaţionale obţinând în anul 2004 Certificatul GMP.
Ca producător de medicamente, VS se află astăzi într-un proces major de dezvoltare,
îndreptat spre dezvoltarea tehnologiei de fabricaţie şi a extinderii portofoliului de produse.
Conducerea organizaţiei consideră calitatea produselor fabricate ca fiind determinantă
pentru imaginea firmei. Astfel, managementul calităţii în organizaţie este asigurat atât prin
definirea politicii în domeniul calităţii, cât şi prin activităţi specifice de control, asigurare şi
îmbunătăţire a calităţii, fiind implementat un sistem al calităţii.
Activitatea principală a firmei este producţia de medicamente generice, dispunând de o
secţie de fabricaţie pentru forme farmaceutice orale solide cuprinzând o linie de comprimare şi o
linie de umplerea capsulelor. Procesele de producţie se desfăşoară sub un strict control de producţie
şi de calitate. Fabrica dispune de un laborator de control dotat cu aparatură modernă şi performantă.
VS şi-a propus câştigarea şi menţinerea încrederii pe piaţa internă prin punerea la dispoziţia
celor interesaţi a unor produse generice moderne de calitate constantă şi la preţuri accesibile.
Pentru a progresa şi a rezista în competiţia determinată de o piaţă farmaceutică din ce în ce
mai competitivă, cele trei organizaţii luate în studiu au înţeles că trebuie să-şi sporească eficienţa
resurselor umane, prin ridicarea nivelului lor de instruire şi ulterior, prin evaluarea eficienţei
investiţiei în instruirea resurselor umane. Interesul comun al organizaţiilor îl constituie menţinerea
şi îmbunătăţirea, în domeniul calităţii, a cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor propriilor angajaţi
referitoare la organizarea şi conducerea sistemele calităţii construite la nivelul organizaţiilor.
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Prima organizaţie a apelat, în vederea organizării programelor de instruire, la un furnizor
de servicii educaţionale şi a optat pentru un sistem de instruire prin e-learning ca urmare a deciziei
managementul organizaţiei beneficiare, precum şi a opţiunii exprimate de către cursanţi. Celelalte
două organizaţii şi-au organizat cu resurse proprii programele de instruire necesare creşterii
performanţelor angajaţilor şi le-au organizat în sistem tradiţional, faţă-în-faţă.
Furnizorul de servicii educaţionale pentru organizaţia S este Centrul de Instruire şi
Perfecţionare al Universităţii „Petru Maior” din Tg.Mureş care promovează şi coordonează
activităţi de formare continuă, având ca obiective formarea, calificarea şi perfecţionarea
profesională, în direcţii care asigură modernizarea societăţii, precum şi asigurarea unui nivel
profesional în concordanţă cu ritmul actual de dezvoltare. Ca parte componentă a universităţii,
Centrul de Instruire şi Perfecţionare are ca scop principal dezvoltarea unor programe complexe de
formare continuă pentru optimizarea performanţelor organizaţiilor, eficientizarea eforturilor
umane şi tehnice, dezvoltarea de activităţi conexe activităţii educaţionale tradiţionale.
Perioada de instruire şi evaluare a celor 124 de angajaţi ai celor trei organizaţii a fost
ianuarie 2011 – iulie 2013 şi a fost stabilită în funcţie de politica de resurse umane, de programul
şi priorităţile existente în această perioadă la nivel de management al organizaţiilor.
Metodologia de cercetare
Plecând de la obiectivele urmărite şi de la importanţa care se pune în cadrul acestei cercetări
pe aspectele de ordin cantitativ s-a aplicat ca tip de cercetare, cercetareacantitativă, care permite,
pe baza datelor obţinute, o analiză a acestora din punct de vedere statistic.
Demersul utilizat pentru îndeplinirea obiectivelor, care au în vedere evaluarea programelor
de instruire tradiţională sau prin e-learning (reacţia/satisfacţia, dobândirea de cunoştinţe şi
competenţe, schimbarea pe termen lung a comportamentului la locul de muncă, impactul instruirii
asupra organizaţiei), îl constituie utilizarea unei metode a cercetării cantitative şi anume ancheta.
Ca instrument metodologic de investigare în vederea evaluării rezultatelor obţinute în urma
programelor de instruire tradiţională şi prin e-learning a fost chestionarul. În vederea aplicării
MEPI, pentru fiecare etapă a Procesului de colectare a datelor s-a întocmit câte un chestionar:
1. Evaluarea reacţiei/satisfacţiei participanţilor la programul de instruire – chestionarul 1 –
vizează testarea reacției și cuprinde 38 de întrebări, la care se adaugă 5 întrebări de identificare
a caracteristicilor de bază ale statutului social al angajaţilor.
2. Evaluarea asimilării cunoştinţelor şi competenţelor participanţilor la programul de instruire
– chestionarul 2 – analizează învățarea șicuprinde un număr de întrebări determinat de gradul
de complexitate al modulelor de învăţare ale programului de instruire.
3. Evaluarea îmbunătăţirii performanţei la locul de muncă a participanţilor după programul de
instruire – chestionarul 3 – studiază comportamentul șicuprinde 20 de întrebări, la care se
adaugă 5 întrebări de identificare a caracteristicilor de bază ale statutului social al angajaţilor.
4. Evaluarea impactului programului de instruire asupra organizaţiei – chestionarul 4 – se
referă la impactul organizațional și cuprinde 8 grupe de întrebări care sunt detaliate într-un
număr de 29 întrebări specifice, la care se adaugă 5 întrebări de identificare a statutului social.
Chestionarele au fost întocmite atât pentru un program de instruire tradiţional, faţă în faţă,
cât şi pentru un program de instruire prin e-learning a resurselor umane, pentru a analiza şi compara
eficienţa instruirii prin programe e-learning faţă de instruirea tradiţională.
Pentru fiecare chestionar s-a ales o prezentare pe două secţiuni A şi B care au rolul de a
delimita setul de întrebări (itemi) pentru obţinerea de informaţii legate de obiectivele urmărite, faţă
de setul de întrebări de identificare a caracteristicilor de bază ale statutului social al angajaţilor. La
redactarea chestionarelor tipurile de întrebări s-au ales astfel încât acestea să corespundă
obiectivelor specifice anchetei şi scopului cercetării. Tipurile de întrebări utilizate au fost: întrebări
închise cu răspuns unic, utilizată pentru toţi itemii măsuraţi cu ajutorul scalei Likert; întrebări
închise cu răspuns multiplu; întrebări închise cu scală; întrebări deschise.
Alegerea scalelor pentru întrebările cu scală s-a făcut în funcţie de variabila studiată astfel
încât să se evite generarea erorilor de apreciere (tendinţa de a se da răspunsuri neutre sau
contradictorii). Tipurile de scale utilizate au fost:
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scală Likert cu 5 trepte (1 – dezacord total, 2 – dezacord, 3 – neutru, 4 – acord, 5 – acord total)
şi cu 6 trepte (6 – Mult mai mult, 5 – Mult, 4 – La fel, 3 – Mai puţin, 2 – Mult mai puţin, 1 –
Nu ştiu);
− scală nominală dihotomică (de ex.: genul respondenţilor, poziţia managerială în organizaţie);
− scală de tip interval: pentru vârstă.
Pentru a asigura confidenţialitatea informaţiilor cu privire la respondenţi, în vederea
creşterii acurateţei datelor obţinute, nu s-a solicitat specificarea numelui acestora, ci doar sexul,
vârsta, nivelul de şcolarizare şi poziţia în cadrul firmei a respondentului.
Chestionarele au fost distribuite, prin contactare directă, la toţi cei 124 de angajaţi din cele
trei organizaţii care fac obiectul cercetării. Toate cele 124 de chestionare au fost completate corect,
acestea constituind obiectul analizei statistice. Pentru prelucrarea datelor a fost utilizat programul
Statistical Package for the Social Sciences – SPSS 17.0, unul dintre cele mai utilizate programe în
analiza statistică a datelor. Acest program a fost preferat datorită modului de structurare riguroasă
a informaţiilor prelucrate, precum şi datorită uşurinţei în utilizare. S-a utilizat şi program de calcul
tabelar Microsoft Excel 2010, aplicaţie care permite administrarea şi analiza informaţiilor.
Constituirea şi descrierea eşantionului
Constituirea eşantionului care face obiectul anchetei realizate a avut ca punct de pornire
populaţia generală formată din angajaţii celor trei organizaţii cuprinse în studiu.
Ca metodă de eşantionare s-a utilizat metoda de eşantionare pe cote şi datorită dimensiunii
relativ mici a populaţiei generale s-a optat pentru o cotă de 30 % din populaţia generală.
În Tabelul 1.55. sunt prezentate valorile pentru populaţia generală, cota de eşantionare,
eşantionul teoretic şi eşantionul empiric.
−

Tabel 1.55. Constituirea şi descrierea eşantionului
Populaţia
Cota de
OrgaEşantion Eşantion
generală (total eşantionizaţia
teoretic empiric
angajaţi)
nare
S

225

30 %

67

64

GR

250

30 %

75

40

VS

75

30 %

22

20

TOTAL

550

-

179

124

Departamentele din care provin
subiecţii
Producţie (21), Achiziţii, Depozit,
Livrări (15), Managementul calităţii
(10), Laborator (12), Tehnic (6)
Producţie (14), Managementul calităţii
(10), Resurse umane (6), Laborator (5),
Logistică, vânzări (5)
Producţie (7), Clinică (5), Asigurarea
calităţii (4), Laborator (4)
-

Pentru constituirea eşantionului empiric a fost dificilă asigurarea reprezentativităţii datorită
atât mărimilor diferite ale celor trei organizaţii luate în studiu, cât şi a faptului că fiecare din cele
trei firme au politici diferite în domeniul resurselor umane cu privire la pregătirea şi perfecţionarea
profesională. Însă eşantionul empiric este unul eterogen, format din subiecţi proveniţi din
departamente diferite ale organizaţiilor (Producţie, Managementul calităţii, Clinică, Resurse
umane, Achiziţii, Depozit, Livrări, Laborator, Tehnic), aspect care, în aceste condiţii, asigură
reprezentativitatea eşantionului empiric.
Dintre cele trei organizaţii care fac obiectul cercetării, doar pentru una singură nu a putut
fi asigurată cota de eşantionare propusă datorită politicii de confidenţialitate a acestei organizaţii
care a permis anchetarea doar a unui număr limitat de cursanţi.
Analiză şi interpretare
Într-o primă etapă a cercetării s-a realizat o analiză statistică pe orizontală care presupune
prezentarea independentă a răspunsurilor la fiecare întrebare din chestionare, calculând scoruri
medii pe baza mediei aritmetice ponderate. Într-o etapă imediat următoare s-a realizat o analiză
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statistică pe verticală, utilizându-se metodele de analiză statistică parametrică (coeficientul
Pearson) şi neparametrică (coeficientul Kendall, coeficientul Spearman), precum şi testul χ2
bivariat. Această analiză urmăreşte corelarea răspunsurilor şi identificarea legăturilor statistice şi
asociaţiilor între caracteristicile înregistrate, atât în cadrul aceluiaşi chestionar, cât şi între cele
patru chestionare, precum şi testarea ipotezelor cercetării şi reţinerea doar a rezultatelor
semnificative din punct de vedere statistic.
În cadrul cercetării efectuate s-a mai apelat la două metode de analiză a datelor statistice,
respectiv Analiza Componentelor Principale (ACP) şi metoda regresiei. Metoda ACP are ca
principiu de bază existenţa unor corelaţii între variabilele iniţiale din studiu cu scopul de a reduce
un număr mare de variabile la un set restrâns de variabile care explică o proporţie semnificativă
din varianţa totală explicată de toate variabilele luate în studiu. Această metodă prezintă şi
avantajul vizualizării grafice a distribuţiei variabilelor în spaţiul bidimensional format de noile
componente. Metoda regresiei constă în cercetarea legăturilor existente între fenomene cu ajutorul
unor funcţii matematice, denumite funcţii de regresie. În folosirea acestei metode este important
să se identifice funcţia ce exprimă cel mai bine dependenţa dintre caracteristicile studiate.
Cele două metode au fost utilizate pentru a evidenţia legătura şi impactul indicatorilor de
calitate asupra performanţei organizaţiilor, precum şi pentru a modela relaţia dintre indicatorii de
performanţă financiară şi indicatorii de calitate surprinşi în cercetare. Culegerea, prelucrarea,
analiza şi interpretarea datelor s-au realizat ţinând cont de obiectivele de cercetare urmărite.
Modul de abordare a cercetării a prezentat câteva limitări:
− lipsa unor studii anterioare pe plan naţional a limitat cercetarea din punct de vedere al realizării
unor studii comparative relativ la rezultatele cercetării efectuate;
− metoda de eşantionare aplicată prezintă propriile limite ca urmare a obiectului de activitate al
organizaţiei şi a dimensiunilor mici ale eşantionului analizat, aspect care limitează
generalizarea rezultatelor şi a concluziilor;
− compararea rezultatelor cercetării realizate în domeniul farmaceutic cu cele din alt domeniu
de activitate este dificilă datorită specificului fiecărui domeniu de activitate, a necesităţilor de
instruire şi a strategiile organizaţilor în domeniul resurselor umane.
1.3.3.3. Evaluarea organizaţiilor cuprinse în studiu din perspectiva programelor de
instruire implementate. Concluzii
Cercetarea a presupus ca pentru fiecare organizație să se realizeze:
− evaluarea reacţiei/satisfacţiei participanţilor la programul de instruire – Chestionar 1;
− evaluarea asimilării cunoştinţelor şi competenţelor participanţilor;
− evaluarea îmbunătăţirii performanţei la locul de muncă după instruire – Chestionarul 3;
− evaluarea impactului programului de instruire asupra organizaţiei – Chestionarul 4,
aplicându-se pentru fiecare nivel de evaluare analiza statistică pe orizontală, analiza statistică pe
verticală și analiza χ2.
Primele rezultate ale cercetării realizate se referă la prezentarea eşantionului format din 64
respondenţi aparţinând organizaţiei S, care a organizat cursuri de instruire în sistem e-learning, cu
următoarea structură socio-demografică:
− 40,6 % dintre respondenţi sunt de gen masculin şi 59,4 % de gen feminin;
− 3,1 % dintre respondenţi au vârsta sub 24 ani, 43,8 % au vârsta cuprinsă între 25-34 ani, 40,6
% între 35-49 ani şi 12,5 % între 50-64 ani;
− din punct de vedere al ultimului nivel de instruire finalizat 59,4 % dintre respondenţi au studii
universitare, 35,9 % au studii postuniversitare şi 3 % au studii doctorale;
− în funcţie de statutul ocupaţional 20,3 % dintre respondenţi sunt manageri, 71,9 % sunt
angajaţi cu studii superioare şi 7,8 % sunt angajaţi cu studii medii;
− în funcţie de poziţia managerială ocupată în organizaţie 78,1 % reprezintă personal executiv
şi 21,9 % reprezintă personal de conducere.
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În cazul organizaţiei GR la care instruirea resurselor umane s-a organizat prin intermediul
unor cursuri derulate în sistem tradiţional, primele rezultate ale cercetării se referă la prezentarea
eşantionului analizat care e format din 40 de respondenţi cu următoarea structură socio-demografică:
− 55 % dintre respondenţi sunt de gen masculin şi 45 % de gen feminin;
− 52,5 % dintre respondenţi au vârsta cuprinsă între 35-49 ani şi 47,5 % între 50-64 ani;
− din punct de vedere al ultimului nivel de instruire finalizat 87,5 % dintre respondenţi au studii
universitare, 12,5 % au studii postuniversitare;
− în funcţie de statutul ocupaţional 10 % dintre respondenţi sunt manageri, 57,5 % sunt angajaţi
cu studii superioare şi 32,5 % sunt angajaţi cu studii medii;
− în funcţie de poziţia managerială ocupată în organizaţie 72,5 % reprezintă personal executiv
şi 27,5 % reprezintă personal de conducere.
În cazul organizaţiei VS la care instruirea resurselor umane s-a organizat tot prin
intermediul unor cursuri derulate în sistem tradiţional, primele rezultate ale cercetării realizate se
referă la prezentarea eşantionului analizat care este format din 20 de respondenţi cu următoarea
structură socio-demografică:
− 40 % dintre respondenţi sunt de gen masculin şi 60 % de gen feminin;
− 5 % dintre respondenţi au vârsta cuprinsă sub 24 ani, 45 % au vârsta cuprinsă între 25-34 ani,
30 % între 35-49 ani şi 20 % între 50-64 ani;
− din punct de vedere al ultimului nivel de instruire finalizat 60 % dintre respondenţi au studii
universitare, 15 % au studii postuniversitare şi 25 % au studii doctorale;
− în funcţie de statutul ocupaţional 10 % dintre respondenţi sunt manageri şi 90 % sunt angajaţi
cu studii superioare;
− în funcţie de poziţia managerială ocupată în organizaţie 80 % reprezintă personal executiv şi
20 % reprezintă personal de conducere.
Concluzii
În Tabelele 1.56., 1.57., 1.58. şi 1.59. sunt centralizate sintetic asemănările şi diferenţele
dintre cele trei organizaţii luate în studiu cu privire la reacţia/satisfacţia participanţilor la
programul de instruire, asimilarea cunoştinţelor şi competenţelor participanţilor la programul
de instruire, îmbunătăţirea performanţei la locul de muncă a participanţilor după programul
de instruire şi impactului programului de instruire asupra organizaţiilor.
Tabelul 1.56. evidenţiază sintetic cele mai importante aspecte ale prelucrării datelor
obţinute din cele trei organizaţii supuse cercetării în vederea evaluării reacţiei/satisfacţiei
participanţilor la programul de instruire.
Tabel 1.56. Aspecte semnificative ale evaluării reacţiei/satisfacţiei participanţilor la programul
de instruire în organizaţiile luate în studiu

REACŢIA

S

GR
VS
Organizarea programului de instruire
Cursanţii celor trei organizaţii au fost în totalitate de acord în ceea ce priveşte “Derularea programului
de instruire s-a realizat conform planificării”, obţinând scorul cel mai mare la acest set de întrebări. De
asemenea, cursanţii au fost de acord în legătură cu “Pe ansamblu, organizarea programului de instruire
a fost corespunzătoare.“
Instructor / tutor
Toţi cursanţii celor trei organizaţii au fost de acord referitor la “Instructorul/tutorele a precizat clar
obiectivele programului de instruire.“
Cursanţii au fost în totalitate de
acord cu “Pe ansamblu, prestaţia
tutorelui a fost bună“.
Conţinutul programului de instruire
Cursanţii celor trei organizaţii au apreciat că “Durata programului de instruire a fost adecvată
îndeplinirii obiectivelor programului de instruire.“
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Cursanţii au apreciat două aspecte referitoare la “Subiectele
abordate în cadrul programului de instruire au fost adecvate
nivelului de cunoştinţe şi abilităţi“ şi “Conţinutul programului de
instruire a fost adecvat necesităţilor.“
Eficienţa învăţării
Cursanţii celor trei organizaţii au apreciat cu cel mai bun scor următorul aspect “Programul de instruire
m-a ajutat să-mi dezvolt nivelul de cunoştinţe şi abilităţi corespunzător domeniului prezentat.“ De
asemenea, cursanţii au fost de acord cu “Am dobândit noi cunoştinţe şi abilităţi în timpul acestui program
de instruire care îmi vor îmbunătăţi eficienţa la locul de muncă.“
Impactul asupra locului de muncă
Cursanţii de la toate cele trei organizaţii au apreciat cu scoruri medii care indică acordul acestora cu
privire la “aplicarea cunoştinţelor şi abilităţilor acumulate, la locul de muncă“ şi “importanţa aplicării
cunoştinţelor şi abilităţilor acumulate în urma programului de instruire în munca pe care o desfăşoară.“
66% din respondenţi consideră 50% din respondenţi consideră 55% din respondenţi consideră
că utilizează peste 50% din că utilizează peste 50% din că utilizează peste 50% din
timpul de muncă pentru a aplica timpul de muncă pentru a aplica timpul de muncă pentru a aplica
cunoştinţele, abilităţile dobândite cunoştinţele, abilităţile dobândite cunoştinţele, abilităţile dobândite
în urma programului de instruire. în urma programului de instruire. în urma programului de instruire.
Rezultatele obţinute în urma programului de instruire asupra afacerii
Toţi cursanţii organizaţiilor studiate şi-au îmbunătăţit performanţa la locul de muncă în urma
programului de instruire în proporţie de 63-65%.
Cursanţii au apreciat că 50% din Cursanţii au apreciat că 60% din Cursanţii au apreciat că 50% din
îmbunătăţirea performanţei lor la îmbunătăţirea performanţei lor la îmbunătăţirea performanţei lor la
locul de muncă se datorează locul de muncă se datorează locul de muncă se datorează
exclusiv programului de instruire exclusiv programului de instruire exclusiv programului de instruire
− 70-80% dintre cursanţii au − 80-90% dintre cursanţii au − 70-95% dintre cursanţii au
apreciat cu scoruri mari
apreciat cu scoruri mari
apreciat cu scoruri mari
impactul programului de
impactul programului de
impactul programului de
instruire asupra creşterii
instruire asupra creşterii
instruire asupra creşterii
calităţii
şi
creşterii
calităţii
şi
creşterii
calităţii
şi
creşterii
satisfacţiei clienţilor;
satisfacţiei clienţilor;
satisfacţiei clienţilor;
− 26-43% dintre cursanţi au − 40-60% dintre cursanţi au − 15-40% dintre cursanţi au
apreciat cu scoruri mici
apreciat cu scoruri mici
apreciat cu scoruri mici
impactul programului de
impactul programului de
impactul programului de
instruire asupra creşterii
instruire asupra creşterii
instruire asupra creşterii
vânzărilor,
creşterii
vânzărilor,
creşterii
vânzărilor,
creşterii
satisfacţiei
angajaţilor,
satisfacţiei
angajaţilor,
satisfacţiei
angajaţilor,
creşterii productivităţii şi
creşterii productivităţii şi
creşterii productivităţii şi
scăderii costurilor.
scăderii costurilor.
scăderii costurilor.
Randamentul investiţiei în instruire
Cursanţii celor trei organizaţii au apreciat cu scoruri medii care indică acordul acestora cu privire
la“Acest program de instruire a fost o investiţie valoroasă în dezvoltarea carierei mele.“

Ca urmare a analizei sintetice privind reacţia/satisfacţia participanţilor la programul de
instruire se evidenţiază un număr mai mare de asemănări între cursanţii primelor două organizaţii,
una dintre explicaţii putând fi faptul că cele două organizaţii sunt de dimensiuni apropiate,
comparativ cu cea de-a treia. Cursanţii celei de-a treia organizaţii, la toţi itemii din chestionar, au
scoruri medii mai mici comparativ cu scorurile înregistrate de aceiaşi itemi din chestionarele
celorlalte două organizaţii.
În Tabelul 1.57. sunt centralizate sintetic aspecte ale evaluării asimilării cunoştinţelor şi
competenţelor participanţilor la programul de instruire. În urma prelucrării datelor rezultate din
chestionarele completate doar de cursanţii organizaţiei S, cea care a organizat programul de
instruire în sistem e-learning, au rezultat câteva elemente specifice unei astfel de evaluări.
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ÎNVĂŢARE

Tabel 1.57. Aspecte semnificative ale evaluării asimilării cunoştinţelor, competenţelor
participanţilor la programul de instruire în organizaţiile luate în studiu
S
GR
VS
Mediile pe cursanţi şi pe modulele programului de instruire
Media pe cursant pe modulele parcurse, precum şi media eşantionului la
Fără acces la
cele şapte module ale programului de instruire prin e-learning este 9,10.
rezultatele testelor.
Media finală la nivelul întregului eşantion
La nivelul întregului eşantion, media finală a fost de 9,46 cu note cuprinse
Fără acces la
în intervalul 5 ÷ 10.
rezultatele testelor.

În Tabelul 1.58. sunt centralizate sintetic aspecte ale evaluării îmbunătăţirii performanţei
la locul de muncă a participanţilor după programul de instruire în cele trei organizaţii analizate.
Tabel 1.58. Aspecte semnificative ale evaluării îmbunătăţirii performanţei la locul de muncă a
participanţilor după programul de instruire în organizaţiile luate în studiu

COMPORTAMENT

S

GR
VS
Itemii 1÷5
Cursanţii celor trei organizaţii au apreciat cu cele mai mari scoruri “capacitatea de a identifica la
locul de muncă situaţiile în care se pot aplica metodele de analiză şi evaluare a calităţii“, rezultând
astfel o îmbunătăţire substanţială a performanţei la locul de muncă în urma programului de
instruire, din acest punct de vedere.
Cursanţii au perceput o schimbare semnificativă în urma În cazul aceloraşi aspecte au fost
programului de instruire în legătură cu “aplicarea la locul de înregistrate cele mai mici
muncă a cunoştinţelor însuşite în urma programului de scoruri, cursanţii nepercepând
instruire referitoare la metodele de analiză şi evaluare a nici o schimbare în urma
calităţii“ şi “măsura în care sunt utile instruirile referitoare la programului de instruire.
calitate în aplicarea ulterioară a metodelor studiate“.
Itemii 6÷10
Referitor la “capacitatea dumneavoastră de a diagnostica o situaţie în care apar neconformităţi
în procesele de bază ale organizaţiei“ toţicursanţii celor trei organizaţii au acordat cele mai mari
scoruri, rezultând astfel o îmbunătăţire semnificativă a performanţei la locul de muncă în legătură
cu acest aspect, în urma programului de instruire.
Referitor la “măsura în care
Referitor la “măsura în care
dezvoltă formulare specifice pt
dezvoltă formulare specifice pt
colectarea
neconformităţilor/
colectarea
neconformităţilor/
defectelor la locul de muncă“
defectelor la locul de muncă“
cursanţii nu au perceput nici o
cursanţii nu au perceput nici o
îmbunătăţire
în
urma
îmbunătăţire
în
urma
programului de instruire.
programului de instruire.
Itemii 11÷15
În ceea ce priveşte “capacitatea de a lua decizii în timp util, în vederea creşterii eficienţei
proceselor la locul de muncă“ toate cele trei organizaţii au înregistrat cele mai mari scoruri,
rezultând astfel o îmbunătăţire semnificativă a performanţei la locul de muncă în legătură cu acest
aspect, în urma programului de instruire.
S-au înregistrat cele mai mici
scoruri pentru “capacitatea de a
utiliza tehnicile de comunicare
internă ca instrument al
managementului calităţii“ şi
“măsură în care sunt stimulaţi
ca angajaţi să formulaţi sugestii
şi idei de îmbunătăţire a
activităţii la locul de muncă“,
cursanţii nepercepând nici o
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programului de instruire.

Itemii 16÷20
În legătură cu “importanţa metodelor de analiză şi evaluare a calităţii, la locul de muncă“ toate
cele trei organizaţii au înregistrat cele mai mari scoruri, evidenţiindu-se astfel importanţa pe care
cursanţii o percep şi o acordă problematicii calităţii în organizaţii.
Cele mai mici scoruri s-au obţinut
Cele mai mici scoruri s-au
referitor la “abilitatea de a
obţinut referitor la“abilitatea de
a
identifica
şi
colecta
identifica şi colecta principalele
principalele categorii de costuri
categorii
de
costuri
ale
ale calităţii“ şi “măsura în care
calităţii“şi “măsura în care se
se studiază nivelul tehnic şi
studiază nivelul tehnic şi
fiabilitatea produselor fabricate
fiabilitatea produselor fabricate
în
organizaţie“,
cursanţii
în
organizaţie“,
cursanţii
nepercepând nici o schimbare din
nepercepând nici o schimbare din
aceste puncte de vedere, după
aceste puncte de vedere, în urma
programului de instruire.
programul de instruire.

Din analiza cantitativă a datelor se evidenţiază o percepţie pozitivă a cursanţilor celor trei
organizaţii luate în studiu în ceea ce priveşte îmbunătăţire performanţei la locul de muncă în urma
programului de instruire.
Referitor la impactul programului de instruire asupra organizaţiei în Tabelul 1.59. sunt
sintetizate comparativ rezultatele obţinute, evidenţiindu-se atât asemănările, cât şi deosebirile
dintre cele trei organizaţii.
Tabel 1.59. Aspecte semnificative ale evaluării impactului programului de instruire asupra
organizaţiei în organizaţiile luate în studiu

IMPACT ORGANIZAŢIONAL

S
Cursanţii au remarcat o
schimbare
moderată
în
legătură cu “măsuri de
îmbunătăţire în organizarea
compartimentului calitate“ şi
“aplicarea
metodelor
şi
tehnicilor
specifice
managementului calităţii“.
În ceea ce priveşte “creşterea
nivelului calităţii în zona de
responsabilitate“
percepţia
cursanţilor a fost una moderată

GR
Itemii 1A
Cursanţii au remarcat o
schimbare semnificativă în
legătură cu “măsuri de
îmbunătăţire în organizarea
compartimentului calitate“ şi
“aplicarea
metodelor
şi
tehnicilor
specifice
managementului calităţii“.
Referitor
la
“creşterea
nivelului calităţii în zona de
responsabilitate“
percepţia
cursanţilor – una semnificativă
Itemii 1B

VS
Cursanţii au remarcat o
schimbare moderată în legătură
cu “măsuri de îmbunătăţire în
organizarea compartimentului
calitate“
şi
“aplicarea
metodelor
şi
tehnicilor
specifice
managementului
calităţii“.
În ceea ce priveşte “creşterea
nivelului calităţii în zona de
responsabilitate“
percepţia
cursanţilor a fost una moderată.

Referitor
la
“ridicarea
Referitor
la
“ridicarea
nivelului
de
instruire“
nivelului de instruire“ cursanţii
au apreciat cu cel mai mare scor
cursanţii au apreciat cu cel mai
mediu, percepând o schimbare
mare scor mediu, percepând o
schimbare moderată.
moderată.
Cursanţii celor trei organizaţii percep o schimbare moderată referitor la “motivarea personalului“.
Cele mai mari scoruri medii, Cele mai mici scoruri medii,
indicând
o
schimbare indicând o percepţie mică a
s-au
obţinut
semnificativă, s-au obţinut schimbării,
la“organizarea personalului la“organizarea personalului în
în cercurile calităţii“ şi cercurile calităţii“ şi “eficienţa
“eficienţa măsurilor propuse măsurilor propuse în cadrul
în cadrul cercurilor calităţii“. cercurilor calităţii“.
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Itemii 2÷6
La toate cele trei organizaţii ordinea importanţei beneficiilor organizaţiilor în urma programului
de instruire este identică pentru creşterea calităţiişi creşterea satisfacţiei clienţilor. Pentru
celelalte beneficii se înregistrează o ierarhizare diferită pe organizaţii:
− creşterea
satisfacţiei − creşterea productivităţii
− creşterea vânzărilor
angajaţilor
− creşterea vânzărilor
− scăderea costurilor
− creşterea productivităţii
− creşterea
satisfacţiei − creşterea productivităţii
− scăderea costurilor
angajaţilor
− creşterea
satisfacţiei
− creşterea vânzărilor
− scăderea costurilor
angajaţilor
Intervalul valoric de convertire a realizărilor/îmbunătăţirilor specifice în activităţile de asigurare
a calităţii în valori monetare a fost diferenţiată astfel:
0 – 300 000 lei
0 – 230 000 lei
0 – 100 000 lei
Referitor la estimarea procentuală a influenţei programului de instruire asupra rezultatelor obţinute
este de asemenea diferenţiat pe organizaţii:
55,70 %
58,25 %
44,75 %
În ceea ce priveşte considerarea programului de instruire ca reprezentând o investiţie bună pentru
organizaţie percepţia cursanţilor a fost diferită:
− 73,4 % în mare măsură;
− 87,5 % în mare măsură;
− 60 % în mare măsură;
− 26,6 % în mică măsură.
− 12,5 % în mică măsură.
− 40 % în mică măsură.
Itemii 7÷8
Pentru toate organizaţiile cel mai mare scor mediu s-a obţinut pentru indicatorul de performanţă
“eficienţa activităţilor de asigurare a calităţii“, relevând o influenţă semnificativă a programului
de instruire asupra acestui indicator.
Cursanţii au perceput o influenţă moderată a programului de Cursanţii au perceput o
instruire (cel mai mic scor mediu) asupra indicatorul de influenţă
moderată
a
performanţă “creşterea volumului de vânzări“.
programului de instruire (cel
mai
mic
scor)
asupra
indicatorul de performanţă
“reclamaţiile clienţilor“.
Un procent de aproximativ 7% dintre cursanţi au apreciat că ar Nici un respondent nu a apreciat
obţine beneficii materiale în urma programului de instruire, 60% că ar obţine beneficii materiale,
dintre aceştia au apreciat că ar obţine beneficii în privinţa 50% au apreciat că ar obţine
organizării activităţiişi 50% dintre cursanţi au apreciat că ar beneficii în privinţa organizării
obţine beneficii sub forma satisfacţiei la locul de muncă.
activităţii şi 50% au apreciat că
ar obţine beneficii sub forma
satisfacţiei la locul de muncă.

1.3.3.4. Evaluarea programelor de instruire de tip tradițional și e-learning implementate
în cadrul organizaţiilor supuse cercetării. Concluzii
Rezultatele obţinute în urma analizei comparative a celor două forme principale de
organizare a programelor de instruire a resurselor umane, respectiv instruirea în sistem e-learning
şi în sistem tradiţional (faţă-în-faţă) au evidenţiat aspecte distincte în ceea ce priveşte
reacţia/satisfacţia participanţilor la programul de instruire, asimilarea de cunoştinţe şi
competenţe în cadrul programului de instruire (învăţarea), îmbunătăţirea performanţei la locul
de muncă a participanţilor după programul de instruire şi impactul programului de instruire
asupra organizaţiei, aspecte care sunt prezentate în continuare.
Evaluarea reacţiei/satisfacţiei participanţilor la programele de instruire
Analiza reacţiei/satisfacţiei participanţilor la programele de instruire organizate prin cele 2
forme principale e-learning şi faţă-în-faţă, a permis atât evaluarea distinctă a fiecărui sistem de
instruire, precum şi evidenţierea similitudinilor şi aspectelor particulare, specifice fiecărui sistem.
Pe ansamblu ambele sisteme de educaţie au evidenţiat satisfacţia participanţilor privind
organizarea programelor de instruire, apreciindu-se atât modul de derulare a programelor, cât şi
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materialele didactice utilizate, aspect demonstrat de scorurile înregistrate la itemii din chestionar.
Rezultatele obţinute permit evaluarea aspectelor distincte ale celor două sisteme de instruire.
Astfel, în ceea ce priveşte programul de instruire e-learning, participanţii au avut
posibilitatea de a evalua platforma e-learning, sistemele de operare, interfaţa.
În ceea ce priveşte programul tradiţional de instruire, participanţii au evaluat mijloacele
didactice şi măsura în care acestea sunt adecvate.
În funcţie de scorurile obţinute în legătură cu elementele distincte fiecărui sistem de
instruire se pot formula măsuri de îmbunătăţire a modului de organizare a viitoarelor programe.
Un alt element definitoriu pentru eficienţa programelor de instruire este reprezentat de
prestaţia tutorelui/instructorului programului de instruire. În urma analizei rezultatelor
înregistrate se constată că în cazul ambelor sisteme de instruire se remarcă un singur aspect comun
şi anume faptul că acesta a stabilit clar obiectivele programului de instruire.
Sistemul e-learning se remarcă printr-un număr mai mare de aspecte specifice, superior
evaluate de către participanţi comparativ cu sistemul tradiţional. În această categorie se încadrează
comunicarea, modul de coordonare şi facilitare a discuţiilor, gradul de adaptare la problemele
practice ridicate de cursanţi, precum şi prestaţia pe ansamblu a tutorelui/ instructorului.
Această evaluare conduce la identificarea măsurilor care pot îmbunătăţii prestaţia tutorelui/
instructorului pentru viitoarele programe de instruire.
Analiza corelaţiilor parametrice şi neparametrice, în cazul ambelor sisteme de instruire sa identificat o singură corelaţie directă de intensitate medie semnificativă din punct de vedere
statistic privind dezvoltarea nivelul de cunoştinţe şi abilităţi a cursanţilor ca urmare a participării
la instruire şi gradul de aplicare a acestora la locul de muncă, precum şi o singură corelaţie directă
puternică între experienţa câştigată în urma programului de instruire şi gradul de aplicabilitate a
cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite în cadrul programului de instruire la locul de muncă.
În cadrul analizei χ2 problematica organizării programului de instruire, în funcţie
devariabilanivelul de educaţie, a determinat înregistrarea unor diferenţe semnificative între
participanţi privind facilităţile oferite în cadrul programelor de instruire în ambele sisteme, fiind
de altfel singura variabilă socio-demografică comună.
În schimb, în cazul seturilor de întrebări referitoare la prestaţia tutorelui/instructorului şi
conţinutul programului de instruire s-au înregistrat aspecte distincte la fiecare sistem de instruire.
Astfel, în cazul programului de instruire e-learning, variabila nivelul de educaţie este
singura care a condus la percepţii diferite privind abilităţile de comunicare, prestaţia pe ansamblu
a tutorelui, precum şi privind eficienţa şi relevanţa situaţiilor practice care au însoţit conţinutul
teoretic în raport cu problematica abordată în cadrul programului de instruire.
În cazul programului tradiţional de instruire, variabila vârstă a diferenţiat atât percepţiile
cursanţilor în privinţa unor elemente ale prestaţiei instructorului, respectiv nivelul de pregătire al
instructorului, abilităţile de prezentare şi comunicare, modul de coordonare a discuţiilor, adaptarea
conceptelor şi situaţiilor abordate la întrebările participanţilor, cât şi opiniile cursanţilor privind
conţinutul programului de instruire în legătură cu materialele didactice prezentate, subiectele
abordate, situaţiile practice care au însoţit prezentările teoretice şi relevanţa cunoştinţelor şi
abilităţilor dobândite în urma programului de instruire. De asemenea, variabila statutul
ocupaţional a determinat diferenţe în rândul cursanţilor în legătură cu abilităţile de comunicare ale
instructorului, a atmosferei create şi a modului de implicare a participanţilor în cadrul programului
de instruire. În privinţa conţinutului programului de instruire, aceeaşi variabilă, respectiv statutul
ocupaţional, a condus la percepţii diferite în ceea ce priveşte relevanţa cunoştinţelor şi abilităţilor
dobândite în urma programului de instruire şi nivelul general de satisfacţie al participanţilor.
În legătură cu eficienţa învăţării, aceleaşi variabile socio-demografice şi anume nivelul de
educaţieşi statutul ocupaţional s-au manifestat diferit în cadrul celor două sisteme de instruire.
Astfel, în cazul instruirii prin e-learning participanţii, indiferent de nivelul de educaţie au
apreciat modul de prezentare ca fiind clar, concis şi logic al subiectelor abordate, iar variabila
statutul ocupaţional nu a evidenţiat percepţii diferite privind aplicabilitatea la locul de muncă a
cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite în urma programului de instruire.
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În cazul instruirii tradiţionale variabilelenivelul de educaţieşi statutul ocupaţional, au
determinat diferenţierea cursanţilor cu privire la gradul de dezvoltare a cunoştinţelor şi abilităţilor
acestora prin programul de instruire şi efectele asupra eficienţei la locul de muncă ca urmare a
dobândirii de noi cunoştinţe şi abilităţi în cadrul programului de instruire.
Variabila vârstă a diferenţiat cursanţii cu privire la eficienţa învăţării numai în cazul
sistemului tradiţional de instruire în ceea ce priveşte modul de prezentare a subiectelor abordate,
precum şi în privinţa efectelor şi aplicabilităţii cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite în urma
programului de instruire asupra locului de muncă.
Referitor la impactul programului de instruire asupra locului de muncă se regăseşte o
variabilă comună statutul ocupaţional, dar care s-a manifestat diferit la cele 2 sisteme de instruire.
În timp ce în sistemul de instruire e-learning nu s-au identificat diferenţe, în cazul
sistemului tradiţional de instruire a determinat diferenţierea cursanţilor în legătură cu aplicarea în
viitor a cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite în urma programului de instruire.
Cu privire la contribuţia cunoştinţelor dobândite în urma programului de instruire asupra
organizaţiei s-au înregistrat rezultate similare în cazul ambelor sisteme din perspectiva a două
variabile: variabila nivelul de educaţie a diferenţiat opiniile cursanţilor cu privire la îmbunătăţirea
performanţei la locul de muncă, iar variabila statutul ocupaţional a determinat opinii diferite cu
privire la impactul programului de instruire asupra creşterii productivităţii.
Randamentul investiţiei în instruire este caracterizat de diferenţierea percepţiei cursanţilor
prin variabile socio-demografice diferite cu privire la impactul programului de instruire asupra
carierei profesionale, diferenţiere influenţată de statutul ocupaţional în cazul sistemului tradiţional
de instruire şi poziţia managerială în organizaţie la sistemul de instruire e-learning.
Variabila poziţia managerială în organizaţie este prezentă numai în cazul sistemului de
instruire e-learning la seturile de întrebări privind impactul programului de instruire asupra
locului de muncă şi contribuţia cunoştinţelor dobândite în urma programului de instruire asupra
organizaţiei. Această variabilă nu determină diferenţierea cursanţilor la nici una din categoriile
menţionate. Important de remarcat este faptul că variabila poziţia managerială în organizaţie nu
se regăseşte la nici una din categoriile sistemului tradiţional de instruire.
Evaluarea îmbunătăţirii performanţei la locul de muncă a participanţilor după
programul de instruire
Din analiza rezultatelor privind evaluarea îmbunătăţirii performanţei la locul de muncă
după programul de instruire în cazul ambelor sisteme de instruire s-au înregistrat scoruri mari de
peste 4,70, fapt ce evidenţiază în ambele situaţii un grad mare de aplicabilitate a cunoştinţelor
dobândite în urma instruirii la locul de muncă a participanţilor.
În urma analizei corelaţiilor parametrice şi neparametrice s-au obţinut rezultate
semnificative între mai multe variabile analizate în cazul ambelor sisteme de instruire.
Singura corelaţie comună puternică care s-a manifestat în cazul ambelor categorii de
cursanţi este între măsura în care participanţii sunt stimulaţi ca angajaţi să formulaţi sugestii şi idei
de îmbunătăţire a activităţii la locul de muncă şi măsura în care sugestiile de îmbunătăţire continuă
ale acestora contează în actul decizional, la locul de muncă.
Numai pentru participanţii la sistemul tradiţional de instruire s-au înregistrat încă două
corelaţii directe puternice şi anume: între capacitatea cursanţilor de a lua decizii în timp util, în
vederea creşterii eficienţei proceselor la locul de muncă şi capacitatea acestora de a lua decizii în
timp util, în vederea creşterii eficacităţii proceselor la locul de muncă; între abilitatea cursanţilorde
a identifica şi colecta principalele categorii de costuri ale calităţii şi măsura în care sugestiile de
îmbunătăţire continuă ale acestora contează în actul decizional, la locul de muncă
Prin aplicarea testului χ2, s-au obţinut rezultate diferite pentru cele două categorii de
cursanţi în cazul itemilor 1÷5.
Dacă în cazul cursanţilor instruiţi prin sistemul e-learning variabila vârstă nu a diferenţiat
cursanţii din punct de vedere al utilităţii instruirilor referitoare la calitate în aplicarea ulterioară a
metodelor studiate, în cazul cursanţilor instruiţi prin sistemul tradiţional, aceeaşi variabilă sociodemografică a diferenţiat cursanţii din acelaşi punct de vedere.
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O situaţie similară se constată şi în ceea ce priveşte variabila nivelul de educaţie, care în
cazul cursanţilor instruiţi prin sistemul e-learning conduce la diferenţe semnificative în legătură
cu capacitatea cursanţilor de a identifica situaţiile în care se pot aplica metodele de analiză şi
evaluare a calităţii, în timp ce aceeaşi variabilă nu a diferenţiat opinia cursanţilor instruiţi prin
sistemul tradiţional din acelaşi punct de vedere.
Variabila socio-demografică statutul ocupaţional diferenţiază semnificativ numai cursanţii
instruiţi prin sistemul e-learning în ceea ce priveşte alegerea celei mai potrivite metode de analiză
şi evaluare a calităţii aplicabilă la soluţionarea problemelor de calitate.
Se constată că numai în cazul cursanţilor instruiţi prin sistemul e-learning se înregistrează
diferenţe semnificative de opinie atât în funcţie de nivelul de educaţie, cât şi de statutul
ocupaţional în ceea ce priveşte capacitatea acestora de identificare şi alegere a situaţiilor în care
se pot aplica metodele cele mai potrivite de analiză şi evaluare a calităţii.
Acest aspect evidenţiază o preocupare suplimentară şi mai asumată a angajaţilor instruiţi
prin sistemul e-learning faţă de cei instruiţi în mod tradiţional.
O situaţie distinctă se constată şi în privinţa rezultatelor analizei χ2 la itemii 6÷10.
Astfel dacă în cazul cursanţilor instruiţi prin sistemul e-learning doar două variabile sociodemografice au diferenţiat opinia exprimată şi anume statutul ocupaţional şi poziţia managerială
în organizaţie, în cazul cursanţilor instruiţi prin sistemul tradiţional trei variabile au condus la
opinii diferite: vârsta, nivelul de educaţie şi poziţia managerială în organizaţie.
Nu se constată nici un rezultat comun în cazul celor două categorii de cursanţi, ci din contră
dacă în cazul cursanţilor instruiţi prin sistemul e-learning poziţia managerială în organizaţie a
determinat diferenţe semnificative cu privire la dezvoltarea de documentaţii şi formulare specifice
pentru colectarea neconformităţilor/ defectelor la locul de muncă, la cursanţii instruiţi prin sistemul
tradiţional aceeaşi variabilă, în legătură cu acelaşi aspect, nu a condus la diferenţe de opinii.
Referitor la itemii 11÷15 variabilele socio-demografice au condus la evidenţierea unor
rezultate distincte ale opiniilor exprimate.
Cu toate că variabilele nivelul de educaţie, statutul ocupaţional şi poziţia managerială sunt
prezente, la acest grup de itemi, atât la cursanţii instruiţi prin sistemul e-learning, cât şi la instruiţi
cei prin sistemul tradiţional, percepţiile vizează aspecte diferite ale impactului programului de
instruire asupra abilităţilor, capacităţilor şi comportamentelor cursanţilor la locul de muncă.
Singurul aspect comun identificat se referă la faptul că variabila nivelul de educaţie a
diferenţiat cursanţii cu privire la capacitatea acestora de a lua decizii în timp util, în vederea
creşterii eficienţei proceselor la locul de muncă.
Variabila vârstă este prezentă în analiza χ2, la acest set de întrebări, numai la cursanţii
instruiţi tradiţional şi nu a condus la diferenţe de opinii în privinţa stimulării angajaţilor în legătură
cu formularea de sugestii şi idei de îmbunătăţire a activităţii la locul de muncă. În schimb, aceeaşi
variabilă, a determinat opinii diferite sub aspectul stabilirii de obiective referitoare la calitate şi
sub aspectul capacităţii cursanţilor de a utiliza tehnicile de comunicare internă ca instrument
specific al managementului calităţii, precum şi în privinţa capacităţii cursanţilor de a lua decizii în
timp util, în vederea creşterii eficienţei şi eficacităţii proceselor la locul de muncă.
În ceea ce priveşte itemii 16÷20, s-au evidenţiat trei variabile socio-demografice, respectiv
nivelul de educaţie, statutul ocupaţional şi poziţia managerială în organizaţie, care au determinat
înregistrarea unor aspecte semnificative pentru sistemele de instruire analizate.
Singura variabilă comună identificată atât la sistemul de instruire prin e-learning, cât şi la
sistemul tradiţional de instruire, este statutul ocupaţional, care nu a diferenţiat opiniile cursanţilor.
Celelalte două variabile nivelul de educaţie şi poziţia managerială în organizaţie sunt
prezente numai la cursanţii instruiţi în mod tradiţional. Dacă variabila nivelul de educaţie nu a
evidenţiat diferenţe ale opiniilor cursanţilor în legătură cu măsura în care aspectele specifice
producţiei (nivelul tehnic şi fiabilitatea) sunt studiate în cadrul organizaţiei, variabila poziţia
managerială în organizaţie adiferenţiat cursanţii instruiţi în mod tradiţional din punct de vedere al
abilităţii acestora de a identifica şi colecta principalele categorii de costuri ale calităţii.
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De remarcat, la acest ultim grup de itemi, este faptul că variabila statutul ocupaţional, în
cazul cursanţilor instruiţi în sistem e-learning, a evidenţiat un aspect important care trebuie
subliniat şi anume că indiferent de statutul ocupaţional cursanţii conştientizează importanţa
cunoaşterii şi aplicării metodelor de analiză şi evaluare a calităţii la locul de muncă.
Evaluarea impactului programului de instruire asupra organizaţiei
Rezultatele obţinute în privinţa impactului programului de instruire asupra organizaţiei,
relevă aspecte semnificativ diferite la anumite seturi de întrebări ale chestionarului, în funcţie de
sistemul de instruire adoptat.
În ceea ce priveşte organizarea activităţilor referitoare la calitate s-au înregistrat scoruri
net superioare în cazul sistemului tradiţional de instruire faţă de sistemul de instruire prin elearning. Cursanţii instruiţi tradiţional au apreciat într-o mai mare măsură efectele instruirii asupra
activităţilor referitoare la calitate, în timp ce cursanţii instruiţi prin sistemul e-learning au apreciat
cu scoruri mai mici doar două activităţi referitoare la calitate influenţate de programul de instruire.
Prin compararea scorurilor privind conştientizarea personalului asupra importanţei
calităţii se constată din nou înregistrarea unor scoruri superioare în urma instruirii tradiţionale în
raport cu cea prin e-learning. În sprijinul acestor considerente se aduc drept argumente scorurile
semnificative, înregistrate în jurul valorii de 5, privind eficienţa activităţii de asigurare a calităţii,
măsurile de eliminare a cauzelor defectelor şi gradul de satisfacţie a clienţilor, care sunt
determinante pentru caracterizarea calității activităţii în firmele ce au aplicat sistemul tradiţional.
Un aspect comun perceput de ambele categorii de respondenţi se referă la efectul redus al
instruirii asupra creşterii volumului de vânzări prin scorul asemănător înregistrat.
Pe baza rezultatelor obţinute privind importanţa instruirii, în ambele situaţii analizate,
respondenţii au considerat că instruirea este în mare măsură bună pentru organizaţie.
Analizând corelaţiile dintre modalităţile de îmbunătăţire a activităţii referitoare la calitate
şi efectul instruirii asupra personalului se constată manifestarea unei corelaţii directe puternice
corespunzătoare ambelor sisteme de instruire, între gradul de îmbunătăţire a procesului decizional
şi creşterea numărului de sugestii şi idei de îmbunătăţire formulate de personalul organizaţiei. Un
efect suplimentar al sistemului prin e-learning poate fi evidenţiat printr-o altă corelaţie puternică
directă, respectiv dintre îmbunătăţirea procesului decizional şi creşterea numărului de sugestii şi
idei de îmbunătăţire aplicate, care e doar de nivel mediu în cazul sistemului tradiţional de instruire.
Din rezultatele obţinute în urma analizei corelaţiilor privind efectele instruirii asupra
activităţii personalului se constată că la angajaţii instruiţi prin sistemul e-learning se manifestă o
corelaţie directă puternică între creşterea nivelului de instruire şi creşterea numărului de sugestii
şi idei de îmbunătăţire aplicate, evidenţiind un efect concret al instruirii, corelaţie care nu se
manifestă în cazul angajaţilor instruiţi prin sistemul tradiţional. Sistemul e-learning se dovedeşte
superior celui tradiţional şi prin faptul că numai în cazul angajaţilor instruiţi prin acest sistem se
manifestă corelaţii puternice care implică motivarea personalului în legătură cu eficacitatea
măsurilor de instruire şi cu creşterea numărului de sugestii şi idei de îmbunătăţire aplicate.
Impactul programului de instruire asupra organizaţiei este perceput în mare măsură în
mod similar de către cele două categorii de respondenţi prin corelaţiile directe puternice. Se
constată că la respondenţii prin sistemul tradiţional se manifestă 2 corelaţii distincte, pe de o parte
a măsurilor de eliminare a cauzelor defectelor cu eficienţa activităţii de asigurare a calităţii şi cu
satisfacţia clienţilor, iar pe de altă parte a controlului costurilor cu creşterea volumului de vânzări.
Informaţii relevante s-au obţinut şi în urma aplicării testului χ2 cu privire la nivelul de
îmbunătăţire a organizării activităţilor referitoare la calitate şi conştientizarea personalului.
Rezultatele relevă, în general, percepţii diferite ale angajaţilor instruiţi prin cele două sisteme din
punct de vedere al variabilelor socio-demografice considerate.
Singurul aspect comun identificat se referă la faptul că variabila nivelul de educaţie nu
diferenţiază cursanţii cu privire la îmbunătăţirea procesului decizional. În schimb, aceeaşi variabilă
socio-demografică determină diferenţe de opinii ale cursanţilor instruiţi prin sistemul e-learning
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în privinţa motivării personalului, în timp ce motivarea personalului este percepută în acelaşi fel
indiferent de nivelul de educaţie al cursanţilor instruiţi prin sistemul tradiţional.
Cu toate că vârsta este o variabilă prezentă la ambele categorii de cursanţi, percepţiile
vizează aspecte diferite ale activităţii de instruire şi ale activităţilor referitoare la calitate.
În cazul instruirii prin e-learning variabila vârstă a diferenţiat opiniile angajaţilor numai în
legătură cu modul de organizare a personalului în cercurile calităţii, în timp ce în cazul angajaţilor
instruiţi în mod tradiţional vârsta a diferenţiat opinia acestora în privinţa mai multor aspecte care
vizează activitatea referitoare la calitate.
Variabila statut ocupaţional a condus la înregistrarea unor rezultate diferite pentru cele
două sisteme de instruire. Astfel, în cazul sistemului de instruire prin e-learning, statut ocupaţional
nu a diferenţiat opinia cursanţilor cu privire la aspecte ale activităţii referitoare la calitate. În cazul
sistemului tradiţional s-au evidenţiat diferenţe de opinii cu privire la activitatea de instruire.
Variabila poziţia managerială în organizaţie este prezentă în analiza χ2 numai în cazul
cursanţilor instruiţi prin sistemul e-learning şi nu a condus la diferenţe de opinii în privinţa
activităţii referitoare la calitate. În schimb, aceeaşi variabilă a determinat opinii diferite atât sub
aspectul activităţii de instruire, cât şi în privinţa activităţii referitoare la calitate.
Analizând variabilele socio-demografice funcţie de beneficiile instruirii asupra organizaţiei
se constată în cazul respondenţilor instruiţi prin sistemul e-learning că sunt prezente doar două
variabile vârsta şi statutul ocupaţional, care nu diferenţiază opinia cursanţilor. În schimb, în cazul
cursanţilor instruiţi în mod tradiţional se regăsesc toate cele cinci variabile socio-demografice.
Variabila gen diferenţiază cursanţii cu privire la impactul instruirii asupra gradului de
satisfacţie al angajaţilor. De asemenea, pentru cursanţii instruiţi în mod tradiţional nivelul de
educaţie, statutul ocupaţional şi poziţia managerială în organizaţie nu au generat diferenţe de
opinii în privinţa creşterii satisfacţiei angajaţilor ca un beneficiu al organizaţiei în urma derulării
programului de instruire.
În ceea ce priveşte impactul programului de instruire asupra indicatorilor de performanţă
ai organizaţiei, variabilele socio-demografice determină atât aspecte comune, cât şi diferite ale
opiniilor exprimate.
Variabila vârstă nu a diferenţiat respondenţii celor două sisteme de instruire în legătură cu
influenţa pozitivă a aplicării cunoştinţelor, abilităţilor şi comportamentelor dobândite în urma
instruirii prin e-learning, respectiv în sistem tradiţional, asupra indicatorilor de calitate.
Variabila socio-demografică statutul ocupaţional nu a determinat diferenţe ale opiniilor
cursanţilor celor două sisteme de instruire în privinţa beneficiilor suplimentare obţinute în urma
instruirii, în schimb aceeaşi variabilă a diferenţiat cursanţii instruiţi în sistem tradiţional cu privire
la influenţa pozitivă asupra controlului costurilor a aplicării cunoştinţelor, abilităţilor şi
comportamentelor dobândite în urma instruirii.
Variabila nivelul de educaţie este prezentă numai la cursanţii instruiţi în mod tradiţional şi
nu a diferenţiat opiniile exprimate în special în privinţa aspectelor legate de activitatea referitoare
la calitate, dar a determinat diferenţe semnificative în ceea ce priveşte aplicarea cunoştinţelor,
abilităţilor şi comportamentelor dobândite în urma instruirii asupra aspectelor legate de activitatea
de vânzare a organizaţiei.
Variabila poziţia managerială în organizaţie este prezentă în cazul ambelor categorii de
respondenţi, dar a determinat rezultate diferite după cum urmează.
La cursanţii instruiţi prin e-learning nu a determinat opinii diferite privind impactul aplicării
cunoştinţelor, abilităţilor şi comportamentelor dobândite în urma instruirii asupra indicatorilor de
calitate şi nici în ceea ce priveşte influenţa pozitivă a aplicării cunoştinţelor, abilităţilor şi
comportamentelor dobândite asupra satisfacţiei şi reclamaţiilor clienţilor. Aceeaşi variabilă
diferenţiază opinia cursanţilor e-learning în legătură cu influenţa pozitivă a aplicării cunoştinţelor,
abilităţilor şi comportamentelor dobândite asupra măsurilor de eliminare a cauzelor defectelor.
Pentru cursanţii instruiţi în sistem tradiţional această variabilă, poziţia managerială în
organizaţie, nu diferenţiază opinia acestora cu privire la impactul pozitiv al investiţiei în programe
de instruire asupra organizaţiei.
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1.3.3.5. Cercetare prin metode de analiză a datelor statistice a relevanţei legăturii şi
impactului indicatorilor de calitate asupra indicatorilor financiari ai
organizaţiilor cuprinse în cercetare
Existenţa şi perenitatea organizaţiilor, precum şi creşterea performanţelor acestora într-o
economie concurenţială, este condiţionată de calitatea producţiei, produselor sau serviciilor
furnizate, de investiţiile efectuate şi de sursele de finanţare care pot fi antrenate. Furnizarea de
produse sau servicii de calitate la costurile cele mai mici trebuie să fie o preocupare strategică a
oricărei organizaţii. Din acest punct de vedere, efectuarea estimării costurilor aferente calităţii
reprezintă o importantă posibilitate de a creşte profitul organizaţiei printr-un program de reducere
a costurilor calităţii. Evaluarea costurilor calităţii permite astfel să se dea o dimensiune financiară
problemei calităţii.
Opţiunea privind creşterea calităţii producţiei fabricate, în cadrul organizaţiei, în general
se ia după o analiză atentă a raportului cost-preţ sau efort-efect (Bircea & Ștefănescu, 2011). Ca
instrument de lucru se poate utiliza bilanţul calităţii (Tabel 1.60.):
− în activ: se evidenţiază efectele economice generate de creşterea calităţii;
− în pasiv: se înregistrează costurile creşterii calităţii.
Încă din anul 1951 în lucrarea ,,Quality Control Handbook” dr. J.M. Juran, american de
origine română, abordează pe larg problematica costurilor calităţii (Cîrţînă et al., 2007). Conform
ISO 8402:1991 “Costurile referitoare la calitate (quality-related costs) reprezintă costurile pe
care le implică asigurarea unei calităţii corespunzătoare şi cele necesare pentru a da încredere,
ca şi pierderile cauzate de nerealizarea calităţii corespunzătoare”.
Însă, eforturile organizaţiilor de a-şi spori eficienţa financiară (Bircea & Ștefănescu, 2011)
poate determina, în multe situaţii, neglijarea cuantificării costurilor aferente problemelor legate de
calitatea produselor şi serviciilor. Pierderile datorate calităţii sunt pierderi cauzate de
nevalorificarea potenţialului resurselor în cadrul proceselor şi activităţilor: insatisfacţia clientului,
pierderea posibilităţii de a adăuga o valoare mai mare pentru client, organizaţie sau societate,
irosirea resurselor şi materialelor. Anumite pierderi de acest fel sunt greu de cuantificat, dar pot fi
de mare importanţă, aşa cum este, de exemplu, pierderea clientelei.
Tabel 1.60. Bilanţul calităţii
ACTIV (efecte)
Efecte înregistrate la producător:
- creşterea preţului;
- creşterea cantităţii vândute;
- reducerea costurilor cu noncalitatea.

Profit (efect > efort)
⇒ este oportună creşterea calităţii

PASIV (eforturi)
Eforturile înregistrate la producător:
- Creşterea costurilor:
• Costurile de asigurare a calităţii şi
prevenire a defectelor:
- costul reproiectării produselor;
- costul pregătirii forţei de muncă;
- costul materiilor prime-materiale;
- costul cu amortizarea suplimentară;
• Costul evaluării calităţii (cheltuielile
controlul şi atestarea calităţii)
- costul aparaturii de control;
- costul cu personalul;
• Costul refacerii calităţii
- valoarea produselor înlocuite în perioada
garanţie;
- bonificaţii şi alte cheltuieli efectuate
stingerea reclamaţilor.
Pierdere (efect < efort)
⇒ nu este oportună creşterea calităţii
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Costurile calităţii nu sunt furnizate de sistemul contabil obişnuit al organizaţiei. Din acest
motiv, este necesar să se pună la punct un sistem de calcul specific care se bazează, în mod necesar,
pe contabilitatea întreprinderii, care furnizează suma anumitor cheltuieli. Astfel, contabilitatea
analitică sau contabilitatea de gestiune pot oferi informaţii privind valoarea mâinii de lucru,
cheltuielile repartizate pe servicii, costul orelor-maşină. Dar, cifrele astfel obţinute trebuie să fie
analizate şi completate prin estimări, bazate pe anumite convenţii (ghid de calcul).
Analiza indicatorilor de calitate în organizaţiile studiate
Calitatea unui produs poate devia de la standardul stabilit însă demararea unei analize
asupra produsului trebuie să respecte standardul stabilit. Controlul asupra calităţii este esenţial în
cadrul tuturor proceselor moderne industriale, iar industria farmaceutică nu este o excepţie.
Ponderea cea mai mare în cadrul costurilor calităţii la organizaţiile studiate din industria
farmaceutică o deţin costurile de asigurare a calităţii şi de prevenire a neconformităţilor, precum
și costurile cu refacerea calităţii, respectiv:
− costuri datorate deviaţiilor (neconformităţi/defecte)
Deviaţie înseamnă orice neconformitate, eveniment sau incident care reprezintă o abatere de
la o procedură aprobată: un proces care nu e în parametrii prestabiliţi, un material livrat greşit,
deviaţii determinate la calibrări, deviaţii pe flux tehnologic, deviaţii în ceea ce priveşte
rezultatul analizelor de laborator. Deviaţiile pot fi critice şi necritice.
O deviaţie este critică dacă afectează calitatea produsului împiedicând punerea şi eliberarea pe
piaţă a produsului: contaminarea microbiologică, substanţe active incorecte, erori de igienizare
a echipamentelor, etichetări greşite.
O deviaţie este necritică dacă reprezintă o abatere de la sistemul de calitate, dar cu impact
moderat asupra calităţii produsului: depăşirea temperaturii la depozitarea materiei prime,
depăşirea temperaturii la depozitarea produsului finit, lipsa unei fişe de fabricaţie.
− costuri cu rezolvarea reclamaţiilor
Reclamaţie înseamnă orice sesizare a beneficiarilor din piaţă: depozit, farmacişti, clienţi care
identifică, din punctul lor de vedere, o problemă de calitate: lipsa unor elemente (tabletă,
prospect), medicamente deteriorate, gust alterat al medicamentelor, cantitate neconformă cu
specificaţiile de vânzare etc. Aceste reclamaţii se analizează de către furnizor care va decide
dacă reclamaţia se justifică, situaţie în care trebuie efectuate acţiuni corective şi preventive
pentru a evita în viitor apariţia aceluiaşi tip de reclamaţie.
− costuri cu returul loturilor refuzate
Un lot (serie) este o cantitate specifică de material produs într-un proces sau serie de procese,
care se aşteaptă să fie omogenă în cadrul unor limite stabilite. În cazul producţiei continue, un
lot poate să corespundă unei fracţiuni definite a producţiei. Mărimea lotului poate fi definită
printr-o cantitate fixă sau printr-o cantitate produsă într-un interval de timp fix.
Un lot refuzat este un lot în care se depistează o problemă de neconcordanţă cu cerinţele impuse
de dosarul de fabricaţie, aceasta determinând refuzarea lotului. Lotul refuzat poate fi distrus
sau reprocesat, dacă prin această reprocesare se elimină cauza ce a determinat refuzarea lotului.
Loturile returnate de pe piaţă, care au ieşit de sub controlul fabricantului, trebuie distruse dacă
nu dovedesc calitatea satisfăcătoare, dincolo de orice îndoială; acestea pot fi luate în
considerare pentru revânzare, reetichetare sau recuperare într-un lot ulterior numai după ce au
fost evaluate critic de către departamentul de control al calităţii, conform unei proceduri scrise.
În această evaluare trebuie să se ţină cont de natura produsului, condiţiile de depozitare, starea
produsului, istoricul şi timpul scurs de când a părăsit unitatea de fabricaţie. Când apare cea mai
mică îndoială a calităţii produsului dintr-un lot, acesta nu poate fi luat în considerare drept
corespunzător pentru reeliberare sau refolosire, chiar dacă poate fi posibilă o reprocesare
chimică pentru recuperarea substanţelor active. În general, dacă un lot este refuzat de un client,
acest fapt este tratat şi ca o reclamaţie. Situaţii posibile de refuz al unui lot: identificarea unor
componente necorespunzătoare ale unor produse din lot, dozaj necorespunzător al substanţei
active a unui produs farmaceutic, identificarea unor prospecte greşite sau lipsa acestora etc.
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− costurile acţiunilor preventive şi corective
Acţiunea preventivă reprezintă măsura luată în vederea detectării şi eliminării cauzelor unor
posibile deviaţii, neconformităţi sau defecte: analiza tuturor loturilor de materie prime pentru
a fi conforme specificaţiilor.
Acţiunea corectivă reprezintă acţiunea efectuată în scopul de a elimina cauza unor
deviaţii/defecte. De exemplu, dacă în urma constatării deviaţiei se observă impurităţi într-un
flacon dozat se retrage lotul şi se urmează un plan de măsuri cu investigaţii pentru substanţele
componente ale produsului.
Pentru a efectua comparaţii în timp sau între organizaţii, în analiză se vor utiliza anumiţi
indicatori statistici exprimaţi în mărimi relative, ca de exemplu: costul calităţii/cifra de afaceri sau
costul calităţii/valoare adăugată (Bircea & Ștefănescu, 2011). În cazul celor trei organizaţii studiate
valoarea acestor indicatori în timp şi între societăţi este prezentată în Tabelul 1.61.şi reprezentată
grafic în Figurile 1.88.a, b, c și d:
Tabel 1.61. Indicatorul cost noncalitate/cifra de afaceri în timp la organizaţiile studiate
Cost
noncalitate/CA
S
GR
VS

2009

2010

2011

2012

0.000831
0.001404
0.006614

0.000625
0.001183
0.004941

0.000571
0.000930
0.003526

0.000503
0.000741
0.002957

GR

S
0.000900
0.000800
0.000700
0.000600
0.000500
0.000400
0.000300
0.000200
0.000100
0.000000

0.001600
0.001400

R² = 1

Cost
noncalitate/
CA

0.001200
0.001000
0.000800

Poly. (Cost
noncalitate/
CA)

0.000400
0.000200

2010

2011

2012

2009

b.

2010

VS

2011

2012

2012

0.007000

0.002957

0.006000
0.005000
0.004000
0.003000

R² = 1

0.002000

0.003000

Cost
noncalitate/
CA
Poly. (Cost
noncalitate/
CA)

0.002500
S

0.002000
0.001500
0.001000

0.000503

GR

0.000741

VS

0.000500

0.001000

0.000000

0.000000

c.

Poly. (Cost
noncalitate/
CA)

R² = 1

0.000600

0.000000

2009

a.

Cost
noncalitate/
CA

2009

2010

2011

2012

d.

S

GR

VS

Fig. 1.88. Evoluţia indicatorului cost noncalitate/CA: (a) la organizaţia S; (b) la organizaţia GR;
(c) la organizaţia VS; (d) pe organizaţii
Pentru a evidenţia legătura şi impactul indicatorilor de calitate asupra performanţei
organizaţiilor, precum şi pentru a modela relaţia dintre indicatorii de performanţă financiară şi
indicatorii de calitate surprinşi în cercetare s-a apelat la metodele statistice, mai concret la metoda
Analiza Componentelor Principale (ACP) şi metoda regresiei şi corelaţiei.
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Analiza Componentelor Principale – ACP (Principal Components Analysis – PCA)
Analiza Componentelor Principale (ACP)are la bază principiul analizei factoriale prin care
se urmăreşte redimensionarea unui sistem descris prin numeroase variabile mai mult sau mai
puţin interdependente, la o reprezentare care presupune un număr mic de variabile factoriale,
independente,în prezentul studiu optându-se pentru aceasta din urmă, cu rotaţie Varimax cu
normalizare Kaiser. Pentru alegerea numărului de componente principale rămase în prezentul
studiu s-au utilizat, cumulat, mai multe criterii, respectiv criteriul lui Kaiser şi criteriul lui
Benzecri (criteriul procentului de acoperire) care presupune alegerea acelui număr de axe care
explică mai mult de 70 % din variaţia totală a norului de puncte.
Aplicând această metodă de analiză a datelor statistice s-a urmărit reducerea numărul de
variabile iniţiale ale cercetării (indicatorii de calitate Ci şi indicatorii financiari Fi) la un număr
restrâns de variabile noi care vor explica un procent de cel puţin 70 % din variaţia totală a
variabilelor iniţiale. În aplicarea metodei s-a utilizat Rotaţia Varimax şi au fost reţinute
componentele principale a căror valoare proprie iniţială (Initial Eigenvalues) este mai mare decât
1 şi un număr de maxim două componente principale pentru o mai bună vizualizare în spaţiul
bidimensional (Component Plot in rotated space).
Variabilele iniţiale cuprinse în studiu au fost următoarele:
− 4 variabile ce desemnează indicatorii de calitate comuni, reţinuţi în cercetare pentru a justifica
comparabilitatea celor 3 organizaţii analizate: C1 – numărul de reclamaţii, C2 – numărul de
deviaţii standard; C3 – număr de loturi refuzate; C4 – numărul de acţiuni preventive şi corective;
− 12 variabile ce descriu performanţa financiară a celor trei organizaţii: F1 – active imobilizate;
F2 – active circulante; F3 – stocuri; F4 – creanţe; F5 – casa şi conturi la bănci; F6 – cheltuieli în
avans; F7 – datorii; F8 – capitaluri; F9 – cifra de afaceri netă; F10 – venituri totale; F11 – cheltuieli
totale; F12 –profitul sau pierderea brut(ă) a exercițiului financiar.
Din cei 12 indicatori financiari, în urma analizei matricii de corelaţie s-a decis eliminarea
indicatorilor financiari F4 – creanţe şi F5 – casa şi conturi la bănci, care au înregistrat coeficienţi
de corelaţie nesemnificativi (sub 0,1) cu indicatorii de calitate, rămânând în cadrul analizei
statistice 10 indicatori financiari.
Din analiza matricii de corelaţie, furnizate de programul SPSS 17.0 în urma rulării Metodei
ACP pentru cei 4 indicatori de calitate şi cei 10 indicatori financiari ai organizaţiilor, rezultă
legături directe şi legături inverse semnificative statistic, atât de intensitate medie, cât şi puternice
între indicatorii de calitate şi cei financiari astfel:
− corelaţii directe puternice: C3 cu F3 (0,820), C1 cu F9 (0,777), C2 cu F9 (0,750), C3 cu F9 (0,916),
C4 cu F9 (0,705), C1 cu F10 (0,816), C2 cu F10 (0,807), C3 cu F10 (0,908), C4 cu F10 (0,769), C1
cu F11 (0,846), C2 cu F11 (0,868), C3 cu F11 (0,826), C4 cu F11 (0,849);
− corelaţii inverse puternice: C3 cu F6 (-0,748), C3 cu F8 (-0,649);
− corelaţii directe de intensitate medie: C1 cu F3 (0,616), C2 cu F3 (0,515), C4 cu F3 (0,475),
− corelaţii inverse de intensitate medie: C3 cu F1 (-0,476), C1 cu F6 (-0,530), C2 cu F6 (-0,457),
C1 cu F8 (-0,434).
Rezultă că cele două componente principale explică împreună 82,6 % din variaţia totală a
variabilelor iniţiale, respectiv prima componentă explică un procent de 46 %, iar cea de-a doua
componentă 36,6 %.
Din datele furnizate în urma rulării metodei rezultă că cele două componente principale
obţinute sunt formate din următoarele variabile:
− componenta principală 1 (CP1) formată din C1, C2, C4, C3, F11, F10, F9 şi o vom numi „Calitate
şi performanţă financiară”;
− componenta principală 2 (CP2) formată din F1, F8, F7, F2, F6, F3, F12 şi o vom numi „Resursele
organizaţiei”.
Se observă că Metoda ACP, pe lângă scopul iniţial de a reduce cele 14 variabile iniţiale la
un număr restrâns de noi variabile, a „separat” resursele organizaţiilor de celelalte variabile care
descriu performanţa organizaţiilor.
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Cele 14 variabile cuprinse în cercetare (4 Ci + 10 Fi) pot fi localizate în planul factorial
format de cele două componente principale. Din reprezentarea grafică se observă că pentru
componenta CP1 definitorii sunt indicatorii: C4 – numărul de acţiuni preventive şi corective, C2 –
numărul de deviaţii standard, C1 – numărul de reclamaţii, F11 – cheltuieli totale. Pentru componenta
principală CP2 definitorii sunt următoarele variabile: F2 – active circulante, plasată în planul
pozitiv; F7 – datorii şi F1 – active imobilizate, plasate în planul negativ a celor două axe.
Din rezultatele obţinute în urma rulării Metodei ACP cu programul SPSS 17.0 şi din
reprezentările grafice aferente s-a evidenţiat legătura, intensitatea şi impactul indicatorilor de
calitate asupra performanţei organizaţiilor, aspect subliniatde gruparea indicatorilor de calitate
cu indicatorii cei mai relevanţi din punct de vedere financiar, respectiv venituri totale, cheltuieli
totale şi cifra de afaceri netă.
Regresia liniară
Metoda regresiei liniare se aplică cu scopul de a modela relaţia dintre indicatorii de
performanţă financiară şi indicatorii de calitate ai organizaţiilor. În cadrul acestei metode
indicatorii de calitate se consideră variabile independente (factoriale), iar indicatorii care au
rezultat din analiza ACP ca fiind cei mai relevanţi din punct de vedere financiar, respectiv
veniturile totale, cheltuielile totale şi cifra de afaceri netă, se consideră pe rând, în trei modele
distincte, variabile dependente (rezultative).
Justificarea alegerii acestor trei indicatori de performanţă financiară ca variabile
dependente rezidă din faptul că aceştia au format, în cadrul metodei ACP, împreună cu indicatorii
de calitate prima componentă principală care explică aproape jumătate, respectiv 46 % din variaţia
totală a tuturor celor 14 variabile cuprinse în respectiva analiză.
Pentru a rula regresia liniară cu ajutorul programului SPSS 17.0 s-a aplicat metoda Enter
care ia în considerare influenţa simultană a variabilelor independente (cei 4 indicatori de calitate)
asupra variabilelor dependente.
Pentru a testa puterea modelului de regresie liniară au fost reţinute valorile coeficientului
de determinare R2, urmărindu-se astfel cât la % din variaţia totală a variabilelor dependente
(indicatorii de performanţă financiară) este explicată de variabilele independente (indicatorii de
calitate).
Astfel pentru primul model de regresie liniară – Modelul 1 – se consideră ca variabilă
dependentă „Cifra de afaceri netă” a cărei variaţie este explicată în proporţie de 99,5% de
variabilele independente – indicatorii de calitate.
Din datele rezultate, pe baza coeficienţilor nestandardizaţi B, se deduce următorul model
de regresie:
CA netă = – 2,764.107 – 7346,037.C1 + 35594,512.C2 + 1323,588.C3 – 29537,545.C4 (29)
Dintre cele 4 variabile independente (indicatorii de calitate) semnificative din punct de
vedere statistic, pe baza coeficientului standardizat Beta se deduce rangul importanţei fiecăreia
dintre acestea în cadrul modelului, respectiv C2 (9,949), C4 (7,830), C1 (1,974) şi C3 (0,645).
Pentru cel de-al doilea model de regresie liniară – Modelul 2 – variabilă dependentă a fost
considerat indicatorul „Cheltuieli totale” a cărui variaţie este explicată în proporţie de 88 % de
variabilele independente – cei patru indicatori de calitate.
Pe baza datelor obținute rezultă că cele 4 variabile independente nu sunt semnificative din
punct de vedere statistic, neputându-se evidenţia ecuaţia acestui model de regresie.
Pentru cel de-al treilea model de regresie liniară – Modelul 3 – variabila dependentă o
constituie „Venituri totale”, 93,3% din variaţia acesteia fiind explicată de variabilele
independente, respectiv indicatorii de calitate.
Pe baza datelor rezultate, ecuaţia de regresie aferentă acestui model este următoarea:
Venituri totale = – 7242690,777 – 9172,008.C1 + 40257,794.C2 + 1063,504.C3 –
– 31779,228.C4

(30)
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Rezultă de asemenea că variabilele independente C1, C2 și C4 sunt semnificative statistic
pentru o probabilitate p = 0,001, spre deosebire de variabila independentă C3 a cărei semnificaţie
statistică este de doar p = 0,138.
Importanţa contribuţiei indicatorilor de calitate la formarea modelului de regresie liniară
este, conform coeficienţilor standardizaţi Beta, următoarea: C2 (10,496), C4 (7,858), C1 (2,299) şi
C3 (0,483).
Explicaţia pentru care modelele de regresie generate au fost semnificative statistic atunci
când ca şi variabile dependente au fost considerate Cifra de afaceri netă şi Veniturile totale poate
fi dată de faptul că indicatorii de calitate reţinuţi în studiu sunt atât cei care sunt înregistraţi în urma
relaţiei directe cu clienţii C1 – numărul de reclamaţii şi C3 – numărul de loturi refuzate, cât şi
indicatorii de calitate urmăriţi în timpul procesului de producţie C2 – numărul de deviaţii standard
şi C4 – numărul de acţiuni preventive şi corective.
De asemenea, ordinea importanţei indicatorilor de calitate pentru ambele modele de
regresie liniară a fost aceeaşi, respectiv C2, C4, C1 şi C3, explicaţia fiind aceea că indicatorii de
calitate C2 – numărul de deviaţii standard şi C4 – numărul de acţiuni preventive şi corective sunt
cei mai importanţi în explicarea variaţiei atât a Cifrei de afaceri nete, cât şi a Veniturilor totale şi
evidenţiază preocuparea permanentă a organizaţiilor pentru asigurarea calităţii în cadrul proceselor
de producţie.
Concluzie
Cele două metode de analiză a datelor statistice aplicate, respectiv Analiza Componentelor
Principale (ACP) şi metoda regresiei, au reliefat relaţia şi legătura dintre indicatorii de performanţă
financiară şi cei patru indicatori de calitate surprinşi în cercetare, evidenţiindu-se astfel relevanţa
şi impactul indicatorilor de calitate asupra performanţei organizaţiilor cuprinse în cercetare.
1.3.3.6. Calculul costurilor programelor de instruire, a beneficiilor obţinute în urma
instruirii şi a randamentului investiţiei în instruire în organizaţiile studiate
Pentru a determina randamentul investiţiei în instruire (RII) se utilizează datele furnizate
de organizaţii şi cele colectate în cadrul Etapei 4 de colectare a datelor din MEPI, calculându-se
beneficiile monetare generate de indicatorii de calitate luaţi în studiu. Organizaţiile care fac
obiectul cercetării au fost alese din acelaşi domeniu de activitate (industria farmaceutică) pentru a
se putea realiza analize comparative relevante, ceea ce a permis stabilirea unor indicatori de calitate
comuni pentru toţi beneficiarii programelor de instruire, respectiv: numărul de deviaţii standard,
numărul de loturi refuzate, numărul de reclamaţii, numărul de acţiuni corective şi preventive.
De asemenea, s-a efectuat o analiză comparativă a programului de instruire prin e-learning
cu programul de instruire tradiţională, luându-se în considerare costurile şi beneficiile acestora cu
scopul de a pune în evidenţă, pentru fiecare organizaţie, eficienţa programului de instruire adoptat.
În consecinţă, o etapă necesară pentru calculul RII este determinarea costurilor pe care le
implică programul de instruire prin e-learning şi cel tradiţional. Principalele categorii de costuri
care au fost luate în considerare sunt următoarele: costuri cu infrastructura programului de
instruire, costuri de proiectare şi dezvoltare a programului de instruire, costuri cu materialele
furnizate de programul de instruire pentru fiecare participant, costuri cu instructorul/tutorele
programului de instruire, costuri cu facilităţile necesare programului de instruire, costuri salariale
ale participanţilor pe durata programului de instruire, costuri administrative şi costuri de evaluare.
Studiu de caz 1: Organizaţia S
În Tabelul 1.62. datele corespunzătoare costurilor programului de instruire prin e-learning
sunt datele reale generate de implementarea programului de instruire în organizaţia S. Datele
corespunzătoare programului de instruire tradiţională sunt date estimative bazate pe experienţa
anterioară a furnizorului de servicii educaţionale în organizarea unor astfel de instruiri.
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Tabel 1.62. Costurile programului de instruire prin e-learning şi estimarea costurilor programului
de instruire tradiţională în organizaţia S
Categorii de cost
1.
Costuri
in
infrastructura
programului de instruire
 Servere (pt. tehnologia de învăţare)
 Software (sală de clasă virtuală)
 Hardware (PC-uri, videoproiector)
Total Costuri infrastructură
2. Costuri de mentenanţă aferente
tehnologiei
 Întreţinerea anuală a software-ului
 Upgrade-uri pentru software
Total Costuri mentenanţă
3. Costuri de dezvoltare ale
programului de instruire
 Costuri salariale (tutor, instructor)
 Materiale şi consumabile
 Testarea mediului educaţional
 Alte cheltuieli (imagini grafice,
documente etc.)
Total Costuri dezvoltare
4. Costuri de promovare ale
programului de instruire
 Costuri salariale (marketing etc.)
 Tipărire broşuri prezentare
 Servicii externalizatte (televiziune,
radio, presă)
 Servicii interne
 Alte
cheltuieli
(telefonie,
corespondenţă, e-mail etc.)
Total Costuri promovare
5. Costuri aferente programului de
instruire
 Taxe de şcolarizare
 Costuri de elaborare a materialelor
educaţionale
 Costuri salariale cursanţi
 Costuri aferente instructorului/
tutorelui (salar, transport, cazare)
 Costuri de utilizare a facilităţilor
(Internet)
 Alte cheltuieli (utilităţi etc.)
Total Costuri program de instruire
6.
Costuri
de
evaluare
ale
programului de instruire
 Costuri de elaborare chestionare
 Costuri de tipărire chestionare
 Costuri de evaluare chestionare
 Alte cheltuieli (documentaţii etc.)
Total Costuri evaluare
TOTAL COSTURI PROGRAM

2010
2011
2012
ETradiETradiETradilearning ţional learning ţional learning ţional

2 000
1 000
1 500
4 500

0
0
1 000
1 000

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

400
300
700

300
200
500

800
500
1 300

300
200
500

800
500
1 300

300
200
500

2 000
300
500

2 000
400
0

2 000
300
300

2 000
400
0

2 000
300
300

2 000
400
0

200
3 000

200
2 600

200
2 800

100
2 500

200
2 800

100
2 500

1 700
600

1 000
600

1 700
600

1 000
600

1 700
600

1 000
600

500
400

500
200

500
400

500
200

500
400

500
200

500
3 700

500
2 800

500
3 700

500
2 800

500
3 700

500
2 800

8 000

8 000

9 600

9 600

8 000

8 000

2 000
0

1 500
7 800

1 000
0

1 000
7 200

1 000
0

1 500
6 600

1 500

0

1 500

0

1 500

0

700
400
12 600

0
400
17 700

700
400
13 200

0
400
18 200

700
0
400
400
11 600 16 500

500
0
500
400
1 400
25 900

500
500
500
400
1 900
26 500

300
0
500
400
1 200
22 200

300
500
500
400
1 700
25 700

200
300
0
500
500
500
400
400
1 200 1 700
20 600 24 000
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În Tabelul 1.63. sunt prezentate beneficiile obţinute în urma programului de instruire prin
e-learning pentru organizaţia S, luând în considerare indicatorii de calitate stabiliţi în Etapa 1şi în
Etapa 3 a MEPI. Datele necesare determinării beneficiilor obţinute în urma programului de
instruire prin e-learning au fost furnizate de beneficiarul programului de instruire.
Tabel 1.63. Beneficiile obţinute în urma programului de instruire prin e-learning pentru
indicatorii de calitate luaţi în studiu în organizaţia S
Indicator de calitate: Deviaţii standard

An

Valoare
producţie/
an
[Lei]

Nr.
loturi/
an
[buc]

Nr.
deviaţii/
an
[buc]

2009 10 000 000
1 150
66
2010 10 230 000
1 230
74
2011 12 210 000
1 540
104
2012 13 200 000
1 700
149
Indicator de calitate: Loturi refuzate

An

Valoare
producţie/
an
[Lei]

Nr.
loturi/
an
[buc]

Nr. loturi
refuzate/
an
[buc]

2009 10 000 000
1 150
2010 10 230 000
1 230
2011 12 210 000
1 540
2012 13 200 000
1 700
Indicator de calitate: Reclamaţii

4
4
4
4

Valoare
deviaţii/an
[Lei]
66 500
59 000
51 800
44 700

Valoare
medie
lot/an
[Lei]
8 696
8 317
7 929
7 765

Valoare
medie
deviaţie/
an
[Lei]
1 008
797
498
300
Valoare
loturi
refuzate/
an
[Lei]
34 783
33 268
31 714
31 059

Valoare
deviaţii în
total
valoare
loturi
[%]
0.67
0.58
0.42
0.34

Beneficiu
obţinut/
indicator
"Deviaţii
standard"
[Lei]
7 500
7 200
7 100

Valoare
loturi
refuzate
în total
valoare
loturi [%]
0.35
0.33
0.26
0.24

Beneficiu
obţinut/
indicator
"Loturi
refuzate"
[Lei]
1 514
1 554
655

Valoare
Valoare
Beneficiu
Nr.
Valoare
Nr.
medie
reclamaţii
obţinut/
loturi/ reclamaţii/ reclamaţii/
reclamaţie/
în total
indicator
An
an
an
an
an
valoare "Reclamaţii"
[buc]
[Lei]
[buc]
[Lei]
loturi [%]
[Lei]
2009 10 000 000
1 150
54
56 300
1 043
0.56
2010 10 230 000
1 230
75
47 800
637
0.47
8 500
2011 12 210 000
1 540
153
39 400
258
0.32
8 400
2012 13 200 000
1 700
132
31 100
236
0.24
8 300
Indicator de calitate: Acţiuni corective şi preventive
Valoare
Nr.
Valoare
Valoare
Beneficiu
Nr.
Valoare
producţie/ loturi/
medie
ACP în
obţinut/
ACP/an
ACP/an
An
an
an
ACP/an
total val. indicator
[buc]
[Lei]
[Lei]
[buc]
[Lei]
loturi [%] "ACP" [Lei]
2009 10 000 000
1 150
300
50 600
169
0.51
2010 10 230 000
1 230
390
41 500
106
0.41
9 100
2011 12 210 000
1 540
645
32 800
51
0.27
8 700
2012 13 200 000
1 700
715
24 600
34
0.19
8 200
Valoare
producţie/
an
[Lei]

În Tabelul 1.64. este prezentată evoluţia beneficiile obţinute în urma programului de
instruire prin e-learningpentru indicatorii de calitate luaţi în studiu în organizaţia S. Evoluţia
indicatorilor de calitate are la bază raportarea acestora la anul anterior.
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Tabel 1.64. Evoluţia beneficiilor obţinute în urma programului de instruire prin e-learning pentru
indicatorii de calitate luaţi în studiu în organizaţia S
Indicatori de calitate
Număr deviaţii standard

2009
-

Evoluţia beneficiilor
2010
2011
0,09 % scădere
0,15 % scădere

2012
0,09 % scădere

Număr loturi refuzate

-

0,02 % scădere

0,07 % scădere

0,02 % scădere

Reclamaţii clienţi

-

0,10 % scădere

0,14 % scădere

0,09 % scădere

Acţiuni corective şi preventive

-

0,10 % scădere

0,14 % scădere

0,08 % scădere

Randamentul investiţiei s-a determinat luând în considerare costurile şi beneficiile
programului de instruire prin e-learning (Tabelul 1.62. şi Tabelul 1.63.). Relaţia de calcul pentru
randamentul investiţiei în instruire (RII) este:
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
× 100 [%]
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

(31)

Calculele pentru RII, eferente anilor 2010, 2011 şi 2012 pentru programul de instruire
prin e-learning implementat în organizaţia S sunt prezentate în continuare:
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅2010 =

26 614 − 25 900
× 100 [%] = 0.027580 × 100 = 2,76 %
25 900

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅2012 =

24 255 − 20 600
× 100 [%] = 0.177450 × 100 = 17,74 %
20 600

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅2011 =

25 854 − 22 200
× 100 [%] = 0.164595 × 100 = 16,46 %
22 200

(32)
(33)
(34)

Ca urmare, organizația beneficiară a instruirii prin e-learning a resurselor umane:
− în anul 2010, obţine un beneficiu de 0,02 Lei pentru fiecare 1 Leu investit;
− în anul 2011, obţine un beneficiu de 0,16 Lei pentru fiecare 1 Leu investit;
− în anul 2012, obţine un beneficiu de 0,17 Lei pentru fiecare 1 Leu investit.
Calculele estimative pentru RII, eferente anilor 2010, 2011 şi 2012 pentru varianta
organizării în sistem tradiţional a programului de instruire în cadrul organizaţiei S sunt:
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅2010 =

26 614 − 26 500
× 100 [%] = 0,004314 × 100 = 0,43 %
26 500

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅2012 =

24 255 − 24 000
× 100 [%] = 0,010644 × 100 = 1,06 %
24 000

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅2011 =

25 854 − 25 700
× 100 [%] = 0,005992 × 100 = 0,60 %
25 700

(35)
(36)
(37)

Concluzie
Analiza comparativă a valorilor RII obţinute anterior evidenţiază un randament superior al
programului de instruire prin e-learning comparativ cu varianta estimativă a programului de
instruire tradiţională pentru care s-au estimat aceleaşi beneficii. În acest context, se poate
considera că decizia organizaţiei S de a alege sistemul e-learning pentru instruirea resurselor
umane este corectă.
Studiu de caz 2: Organizaţia GR
În Tabelul 1.65. datele corespunzătoare costurilor programului de instruire tradiţională sunt
datele reale generate de implementarea programului de instruire în organizaţia GR. Datele
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corespunzătoare programului de instruire prin e-learning sunt date estimative bazate pe experienţa
anterioară a furnizorului de servicii educaţionale în organizarea unor astfel de instruiri.
Tabel 1.65. Costurile programului de instruire tradiţionalăşi estimarea costurilor programului de
instruire prin e-learning în organizaţia GR
Categorii de cost
1.
Costuri
in
infrastructura
programului de instruire
 Servere (pt. tehnologia de învăţare)
 Software (sală de clasă virtuală)
 Hardware (PC-uri, videoproiector)
Total Costuri infrastructură
2. Costuri de mentenanţă aferente
tehnologiei
 Întreţinerea anuală a software-ului
 Upgrade-uri pentru software
Total Costuri mentenanţă
3. Costuri de dezvoltare ale
programului de instruire
 Costuri salariale (tutor, instructor)
 Materiale şi consumabile
 Testarea mediului educaţional
 Alte cheltuieli (imagini grafice,
documente etc.)
Total Costuri dezvoltare
4. Costuri de promovare ale
programului de instruire
 Costuri salariale (marketing etc.)
 Tipărire broşuri prezentare
 Servicii externalizate (televiziune,
radio, presă)
 Servicii interne
 Alte
cheltuieli
(telefonie,
corespondenţă, e-mail etc.)
Total Costuri promovare
5. Costuri aferente programului de
instruire
 Taxe de şcolarizare
 Costuri de elaborare a materialelor
educaţionale
 Costuri salariale cursanţi
 Costuri aferente instructorului/
tutorelui (salar, transport, cazare)
 Costuri utilizare facilităţi (Internet)
 Alte cheltuieli (utilităţi etc.)
Total Costuri program de instruire
6.
Costuri
de
evaluare
ale
programului de instruire
 Costuri de elaborare chestionare
 Costuri de tipărire chestionare
 Costuri de evaluare chestionare
 Alte cheltuieli (documentaţii etc.)
Total Costuri evaluare
TOTAL COSTURI PROGRAM

2010
2011
2012
TradiETradiETradiEţional learning ţional learning ţional learning

0
0
1 000
1 000

2 000
1 000
1 500
4 500

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

400
200
600

400
300
700

400
200
600

400
300
700

400
200
600

400
300
700

3 000
400
0

2 000
300
500

3 000
400
0

2 000
300
500

3 000
400
0

2 000
300
500

200
3 600

200
3 000

200
3 600

200
3 000

200
3 600

200
3 000

0
0

1 000
600

0
0

1 000
600

0
0

1000
600

0
200

500
400

0
200

500
400

0
200

500
400

300
500

500
3 000

300
500

500
3 000

300
500

500
3 000

0

4 900

0

4 550

0

4 550

1 500
7 700

2 000
0

800
7 150

2 000
0

600
7 150

2 000
0

5 000
0
400
14 600

1 500
700
400
9 500

5 000
0
400
13 350

1 500
700
400
9 150

5 000
0
400
13 150

1 500
700
400
9 150

800
500
800
900
3 000
23 300

500
0
500
400
1 400
22 100

400
400
500
500
1 800
19 850

500
0
500
400
1 400
17 250
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În Tabelul 1.66. sunt prezentate beneficiile obţinute în urma programului de instruire
tradiţională pentru organizaţia GR, luând în considerare indicatorii de calitate stabiliţi în Etapa 1
şi în Etapa 3 a MEPI. Datele necesare determinării beneficiilor obţinute în urma programului de
instruire tradiţională au fost furnizate de beneficiarul programului de instruire.
Tabel 1.66. Beneficiile obţinute în urma programului de instruire tradiţională pentru indicatorii
de calitate luaţi în studiu în organizaţia GR
Indicator de calitate: Deviaţii standard

An

Valoare
producţie/
an
[Lei]

Nr.
loturi/
an
[buc]

Nr.
deviaţii/
an
[buc]

2009
5 850 000
575
44
2010
6 050 000
600
59
2011
6 350 000
920
80
2012
6 800 000
990
106
Indicator de calitate: Loturi refuzate

An

Valoare
producţie/
an
[Lei]

Nr.
loturi/
an
[buc]

Nr. loturi
refuzate/
an
[buc]

2009
5 850 000
575
2010
6 050 000
600
2011
6 350 000
950
2012
6 800 000
1030
Indicator de calitate: Reclamaţii

2
2
3
3

Valoare
deviaţii/an
[Lei]
54 500
47 000
40 000
32 500

Valoare
medie
lot/an
[Lei]
10 174
10 083
6 684
6 602

Valoare
medie
deviaţie/
an
[Lei]
1 239
797
500
307
Valoare
loturi
refuzate/
an
[Lei]
20 348
20 167
20 053
19 806

Valoare
Nr.
Valoare
Nr.
medie
loturi/ reclamaţii/ reclamaţii/
reclamaţie/
An
an
an
an
an
[buc]
[Lei]
[buc]
[Lei]
2009
5 850 000
575
42
36 200
862
2010
6 050 000
600
58
28 500
491
2011
6 350 000
920
95
22 000
232
2012
6 800 000
990
112
18 000
161
Indicator de calitate: Acţiuni corective şi preventive
Valoare
Nr.
Valoare
Nr.
Valoare
producţie/ loturi/
medie
ACP/an
ACP/an
An
an
an
ACP/an
[buc]
[Lei]
[Lei]
[buc]
[Lei]
2009
5 850 000
575
298
44 200
148
2010
6 050 000
600
376
36 000
96
2011
6 350 000
920
448
29 100
65
2012
6 800 000
990
507
21 000
41
Valoare
producţie/
an
[Lei]

Valoare
deviaţii în
total
valoare
loturi
[%]
0.93
0.78
0.63
0.48

Beneficiu
obţinut/
indicator
"Deviaţii
standard"
[Lei]
7 500
7 000
7 500

Valoare
loturi
refuzate
în total
valoare
loturi [%]
0.35
0.33
0.32
0.29

Beneficiu
obţinut/
indicator
"Loturi
refuzate"
[Lei]
181
114
247

Valoare
Beneficiu
reclamaţii
obţinut/
în total
indicator
valoare "Reclamaţii"
loturi [%]
[Lei]
0.62
0.47
7 700
0.35
6 500
0.26
4 000
Valoare
Beneficiu
ACP în
obţinut/
total val.
indicator
loturi [%] "ACP"[Lei]
0.76
0.60
8 200
0.46
6 900
0.31
8 100

În Tabelul 1.67. este prezentată evoluţia beneficiile obţinute în urma programului de instruire
tradiţionalăpentru indicatorii de calitate luaţi în studiu în organizaţia GR. Evoluţia indicatorilor de
calitate are la bază raportarea acestora la anul anterior.
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Tabel 1.67. Evoluţia beneficiilor obţinute în urma programului de instruire tradiţională pentru
indicatorii de calitate luaţi în studiu în organizaţia GR
Indicatori de calitate
Număr deviaţii standard

2009
-

Evoluţia beneficiilor
2010
2011
0,15 % scădere
0,15 % scădere

2012
0,15 % scădere

Număr loturi refuzate

-

0,01 % scădere

0,02 % scădere

0,02 % scădere

Reclamaţii clienţi

-

0,15 % scădere

0,12 % scădere

0,08 % scădere

Acţiuni corective şi preventive

-

0,16 % scădere

0,14 % scădere

0,15 % scădere

Randamentul investiţiei s-a determinat luând în considerare costurile şi beneficiile
programului de instruire tradiţională (Tabelul 1.65. şi Tabelul 1.66.). Relaţia de calcul pentru
randamentul investiţiei în instruire (RII) este:
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
× 100 [%]
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

(38)

Calculele pentru RII, eferente anilor 2010, 2011 şi 2012 pentru programul de instruire
tradiţională implementat în organizaţia GR sunt prezentate în continuare:
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅2010 =

23 581 − 23 300
× 100 [%] = 0,012066 × 100 = 1,21 %
23 300

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅2012 =

19 847 − 19 450
× 100 [%] = 0,020401 × 100 = 2,04 %
19 450

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅2011 =

20 514 − 19 850
× 100 [%] = 0,033452 × 100 = 3,35 %
19 850

(39)
(40)
(41)

Ca urmare, organizația beneficiară a instruirii tradiţionale a resurselor umane:
− în anul 2010, obţine un beneficiu de 0,01 Lei pentru fiecare 1 Leu investit;
− în anul 2011, obţine un beneficiu de 0,03 Lei pentru fiecare 1 Leu investit;
− în anul 2012, obţine un beneficiu de 0,02 Lei pentru fiecare 1 Leu investit.
Calculele estimative pentru RII, eferente anilor 2010, 2011 şi 2012 pentru varianta
organizării în sistem e-learning a programului de instruire în cadrul organizaţiei GR sunt:
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅2010 =

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅2011 =
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅2012 =

Concluzie

23 581 − 22 100
× 100 [%] = 0,067020 × 100 = 6,70 %
22 100

20 514 − 17 250
× 100 [%] = 0,189219 × 100 = 18,92 %
17 250
19 847 − 17 250
× 100 [%] = 0,150539 × 100 = 15,05 %
17 250

(42)
(43)
(44)

Analiza comparativă a valorilor RII obţinute anterior evidenţiază un randament inferior al
programului de instruire tradiţională comparativ cu varianta estimativă a programului de instruire
prin e-learning pentru care s-au estimat aceleaşi beneficii. Justificarea alegerii programului de
instruire tradiţională constă în specificul modului de organizare a instruirii resurselor umane în
organizaţia GR care face parte dintr-un concern multinaţional care aplică o politică specifică în
domeniul resurselor umane: specialiştii care vor efectua instruirea din organizaţia GR Romania
sunt instruiţi la sediul central al organizaţiei GR urmând ca ulterior să desfăşoare activităţi de
instruire în cadrul organizaţiei. În acest context, decizia organizaţiei GR de a alege sistemul
tradiţional de instruire nu se bazează strict pe calculul RII, ci pe considerente de politică HR a
firmei mamă.
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Studiu de caz 3: Organizaţia VS
În Tabelul 1.68. datele corespunzătoare costurilor programului de instruire tradiţională sunt
datele reale generate de implementarea programului de instruire în organizaţia VS. Datele
corespunzătoare programului de instruire prin e-learning sunt date estimative bazate pe experienţa
anterioară a furnizorului de servicii educaţionale în organizarea unor astfel de instruiri.
Tabel 1.68. Costurile programului de instruire tradiţională şi estimarea costurilor programului de
instruire prin e-learning în organizaţia VS
Categorii de cost

2010
2011
2012
TradiETradiETradiEţional learning ţional learning ţional learning

1.
Costuri
in
infrastructura
programului de instruire
0
 Servere (pt. tehnologia de învăţare)
0
 Software (sală de clasă virtuală)
 Hardware (PC-uri, videoproiector)
1 000
Total Costuri infrastructură
1 000
2. Costuri mentenanţă tehnologie
 Întreţinerea anuală a software-ului
400
 Upgrade-uri pentru software
200
Total Costuri mentenanţă
600
3. Costuri de dezvoltare ale
programului de instruire
3 000
 Costuri salariale (tutor, instructor)
400
 Materiale şi consumabile
0
 Testarea mediului educaţional
 Alte cheltuieli (imagini grafice,
documente etc.)
200
Total Costuri dezvoltare
3 600
4. Costuri de promovare ale
programului de instruire
0
 Costuri salariale (marketing etc.)
0
 Tipărire broşuri prezentare
0
 Servicii externalizate (tv,radio,presă)
200
 Servicii interne
 Alte
cheltuieli
(telefonie,
corespondenţă, e-mail etc.)
300
Total Costuri promovare
500
5. Costuri ale programului de instruire
 Taxe de şcolarizare
0
 Costuri elaborare materiale educ.
1 500
 Costuri salariale cursanţi
3 850
 Costuri aferente instructorului/
5 000
tutorelui (salar, transport, cazare)
0
 Costuri utilizare facilităţi (Internet)
 Alte cheltuieli (utilităţi etc.)
400
Total Costuri program de instruire 10 750
6.
Costuri
de
evaluare
ale
programului de instruire
800
 Costuri de elaborare chestionare
500
 Costuri de tipărire chestionare
800
 Costuri de evaluare chestionare
 Alte cheltuieli (documentaţii etc.)
900
Total Costuri evaluare
3 000
TOTAL COSTURI PROGRAM
19 450

1 750
800
1 500
4 050

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

400
300
700

400
200
600

400
300
700

400
200
600

300
300
600

2 000
300
500

3 000
400
0

2 000
300
500

3 000
400
0

2 000
300
500

200
3 000

200
3 600

200
3 000

200
3 600

200
3 000

1 000
600
500
400

0
0
0
200

1 200
600
500
400

0
0
0
200

1 000
600
500
300

500
3 000

300
500

500
3 200

300
500

500
2 900

2450
2 000
0

0
800
3 850

2 450
2 000
0

0
600
3 300

2 100
2 000
0

1 500
700
400
7 050

5 000
0
400
10 050

1 500
700
400
7 050

5 000
0
400
9 300

1 500
600
400
6 600

500
0
500
400
1 400
19 200

400
400
500
500
1 800
16 550

500
0
500
400
1 400
15 350
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În Tabelul 1.69. sunt prezentate beneficiile obţinute în urma programului de instruire
tradiţională pentru organizaţia VS, luând în considerare indicatorii de calitate stabiliţi în Etapa 1şi
în Etapa 3 a MEPI. Datele necesare determinării beneficiilor obţinute în urma programului de
instruire tradiţională au fost furnizate de beneficiarul programului de instruire.
Tabel 1.69. Beneficiile obţinute în urma programului de instruire tradiţională pentru indicatorii
de calitate luaţi în studiu în organizaţia VS
Indicator de calitate: Deviaţii standard

An

Valoare
producţie/
an
[Lei]

Nr.
loturi/
an
[buc]

Nr.
deviaţii/
an [buc]

2009
1 410 000
104
2010
1 450 000
130
2011
1 500 000
160
2012
1 550 000
250
Indicator de calitate: Loturi refuzate

An

Valoare
producţie/
an
[Lei]

Nr.
loturi/
an
[buc]

36
38
53
59

Nr. loturi
refuzate/
an
[buc]

2009
1 410 000
104
2010
1 450 000
130
2011
1 500 000
160
2012
1 550 000
250
Indicator de calitate: Reclamaţii

1
1
1
1

Valoare
deviaţii/an
[Lei]
25 200
18 600
14 200
10 100

Valoare
medie
lot/an
[Lei]
13 558
11 154
9 375
6 200

Valoare
medie
deviaţie/
an
[Lei]
700
489
268
171
Valoare
loturi
refuzate/
an
[Lei]
13 558
11 154
9 375
6 200

Valoare
deviaţii în
total
valoare
loturi
[%]
1,79
1,28
0,95
0,65

Beneficiu
obţinut/
indicator
"Deviaţii
standard"
[Lei]
6 600
4 400
4 100

Valoare
loturi
refuzate
în total
valoare
loturi [%]
0,96
0,77
0,63
0,40

Beneficiu
obţinut/
indicator
"Loturi
refuzate"
[Lei]
2 404
1 779
3 175

Valoare
Valoare
Beneficiu
Nr.
Valoare
Nr.
medie
reclamaţii
obţinut/
loturi/ reclamaţii/ reclamaţii/
reclamaţie/
în total
indicator
An
an
an
an
an
valoare "Reclamaţii"
[buc]
[Lei]
[buc]
[Lei]
loturi [%]
[Lei]
2009
1 410 000
104
18
25 400
1 411
1,80
2010
1 450 000
130
28
18 800
671
1,30
6 600
2011
1 500 000
160
32
12 600
394
0,84
6 200
2012
1 550 000
250
41
8 000
195
0,52
4 600
Indicator de calitate: Acţiuni corective şi preventive
Valoare
Nr.
Valoare
Valoare
Beneficiu
Nr.
Valoare
producţie/ loturi/
medie
ACP în
obţinut/
ACP/an
ACP/an
An
an
an
ACP/an
total val.
indicator
[buc]
[Lei]
[Lei]
[buc]
[Lei]
loturi [%] "ACP"[Lei]
2009
1 410 000
104
36
25 200
700
1,79
2010
1 450 000
130
38
18 600
489
1,28
6 600
2011
1 500 000
160
53
14 200
268
0,95
4 400
2012
1 550 000
250
59
10 100
171
0,65
4 100
Valoare
producţie/
an
[Lei]

În Tabelul 1.70. este prezentată evoluţia beneficiile obţinute în urma programului de instruire
tradiţionalăpentru indicatorii de calitate luaţi în studiu în organizaţia VS. Evoluţia indicatorilor de
calitate are la bază raportarea acestora la anul anterior.
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Tabel 1.70. Evoluţia beneficiilor obţinute în urma programului de instruire tradiţională pentru
indicatorii de calitate luaţi în studiu în organizaţia VS
Indicatori de calitate
Număr deviaţii standard

2009
-

Evoluţia beneficiilor
2010
2011
0,50 % scădere
0,34 % scădere

2012
0,30 % scădere

Număr loturi refuzate

-

0,19 % scădere

0,14 % scădere

0,23 % scădere

Reclamaţii clienţi

-

0,50 % scădere

0,46 % scădere

0,32 % scădere

Acţiuni corective şi preventive

-

0,32 % scădere

0,33 % scădere

0,28 % scădere

Randamentul investiţiei s-a determinat luând în considerare costurile şi beneficiile
programului de instruire tradiţională (Tabelul 1.68. şi Tabelul 1.69.). Relaţia de calcul pentru
randamentul investiţiei în instruire (RII) este:
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
× 100 [%]
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

(45)

Calculele pentru RII, eferente anilor 2010, 2011 şi 2012 pentru programul de instruire
tradiţională implementat în organizaţia S sunt prezentate în continuare:
19 604 − 19 450
× 100 [%] = 0,007909 × 100 = 0,79 %
19 450
16 679 − 16 550
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅2011 =
× 100 [%] = 0,007785 × 100 = 0,78 %
16 550
15 775 − 15 600
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅2012 =
× 100 [%] = 0,011217 × 100 = 1,12 %
15 600
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅2010 =

(46)
(47)
(48)

Ca urmare, organizația beneficiară a instruirii tradiţionale a resurselor umane:
− în anul 2010, obţine un beneficiu de 0,007 Lei pentru fiecare 1 Leu investit;
− în anul 2011, obţine un beneficiu de 0,007Lei pentru fiecare 1 Leu investit;
− în anul 2012, obţine un beneficiu de 0,01 Lei pentru fiecare 1 Leu investit.
Calculele estimative pentru RII, eferente anilor 2010, 2011 şi 2012 pentru varianta
organizării în sistem e-learning a programului de instruire în cadrul organizaţiei GR sunt:
19 604 − 19 200
× 100 [%] = 0,021033 × 100 = 2,10 %
19 200
16 679 − 15 350
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅2011 =
× 100 [%] = 0,086569 × 100 = 8,66 %
15 350
15 775 − 14 500
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅2012 =
× 100 [%] = 0,087931 × 100 = 8,79 %
14 500
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅2010 =

(49)
(50)
(51)

Concluzie

Analiza comparativă a valorilor RII obţinute evidenţiază un randament inferior al
programului de instruire tradiţională comparativ cu varianta estimativă a programului de instruire
prin e-learning pentru care s-au estimat aceleaşi beneficii. Justificarea alegerii programului de
instruire tradiţională constă în specificul modului de organizare a instruirii resurselor umane în
organizaţia VS. Aceasta investeşte în instruirea managerului Departamentului de Calitate, urmând
ca acesta să devină ulterior instructor pentru activităţile de instruire din cadrul organizaţiei. În
acest context, decizia organizaţiei VS de a alege sistemul tradiţional de instruire se bazează pe
tradiţia şi politica HR din cadrul organizaţiei, chiar dacă calculul RII ar justifica modelul de
instruire bazat pe e-learning.
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Concluzii ale rezultatelor cercetării

Studiul realizat în vederea măsurării impactului programelor de instruire a resurselor
umane asupra unei organizaţii a debutat cu stabilirea obiectivelor în domeniul instruirii pentru
cele trei organizaţii din sectorul farmaceutic, obiectivele care au în vedere dezvoltarea
competenţelor de asigurare şi conducere a calităţii, precum şi a abilităţilor de identificare şi
aplicare a metodelor de analiză şi evaluare a calităţii la locurile de muncă.
A doua etapă a cercetării efectuate şi-a propus evaluarea organizaţiilor cuprinse în
studiu din perspectiva programelor de instruire implementate.
Analizând cele trei organizaţii din punct de vedere al reacţiei/satisfacţiei participanţilor la
programul de instruire se poate concluziona că, indiferent de tipul programului de instruire
implementat respondenţii celor trei organizaţii şi-au manifestat satisfacţia deplină în ceea ce
priveşte organizarea programului de instruire, prestaţia instructorului/tutorelui, conţinutul
programului de instruire, eficienţa învăţării, impactul programului de instruire asupra locului de
muncă, rezultatele obţinute în urma programului de instruire asupra organizaţiei şi randamentul
investiţiei în instruire. Din punct de vedere al scorurilor medii obţinute s-a observat o exigenţă mai
mare în cazul evaluării respondenţilor celei de-a treia organizaţii VS.
În legătură cu asimilarea cunoştinţelor şi competenţelor participanţilor la programul de
instruire evaluarea s-a putut realiza doar în cazul primei organizaţii rezultând un nivel ridicat de
însuşire a cunoştinţelor prezentate în cadrul programului de instruire. Deşi celelalte două
organizaţii nu au permis accesul la evaluarea cunoştinţelor dobândite de către respondenţi în urma
programelor de instruire organizate, rezultatele obţinute la evaluarea îmbunătăţirii performanţelor
la locul de muncă evidenţiază şi în cazul acestor organizaţii un nivel ridicat de asimilare a
cunoştinţelor furnizate în cadrul respectivelor programe de instruire.
Referitor la evaluarea îmbunătăţirii performanţei la locul de muncă a participanţilor
după programul de instruire din cele trei organizaţii studiate s-a înregistrat un grad mare de
aplicabilitate a cunoştinţelor dobândite în urma instruirii de către respondenţi în practică, la locul
de muncă, ceea ce semnifică o îmbunătăţire semnificativă a performanţei acestora la locul de
muncă, în urma programelor de instruire. O îmbunătăţire semnificativă a performanţei în cele trei
organizaţii s-a obţinut în legătură cu capacitatea respondenţilor de a diagnostica o situaţie în care
apar neconformităţi în procesele de bază ale organizaţiei, de a identifica situaţiile în care se pot
aplica metode de analiză şi evaluare a calităţii şi de a lua decizii în timp util în vederea creşterii
eficienţei proceselor la locul de muncă, toţi respondenţii fiind de acord în legătură cu importanţa
cunoaşterii şi aplicării metodelor de analiză şi evaluare a calităţii la locul de muncă. În schimb,
respondenţii nu au perceput nici o schimbare în legătură cu abilitatea de a identifica şi colecta
principalele categorii de costuri ale calităţii.
De remarcat că tot respondenţii celei de-a treia organizaţii VS au fost cei mai exigenţi în
evaluare. De asemenea, aceştia nu au perceput nici o schimbare în ceea ce priveşte capacitatea de
a utiliza tehnicile de comunicare internă ca instrument al managementului calităţii şi măsura în
care sunt stimulaţi să formuleze sugestii şi idei de îmbunătăţire a activităţii la locul de muncă.
În ceea ce priveşte impactului programului de instruire asupra organizaţiilor
respondenţii celor trei organizaţii au remarcat o schimbare moderată spre semnificativă atât în
legătură cu organizarea activităţilor referitoare la calitate, cât şi în legătură cu conştientizarea şi
motivarea personalului referitor la calitate. De asemenea, toţi respondenţii au evidenţiat faptul că
principalele beneficii ale organizaţiei în urma programului de instruire au fost creşterea calităţii şi
creşterea satisfacţiei clienţilor, considerând că programul de instruire a reprezentat o investiţie
bună pentru organizaţie.
În legătură cu influenţa aplicării cunoştinţelor, abilităţilor şi comportamentelor dobândite
în urma instruirii asupra indicatorilor de performanţă ai organizaţiei, respondenţii celor trei
organizaţii au evidenţiat o influenţă semnificativă a instruirii asupra eficienţei activităţilor de
asigurare a calităţii şi o influenţă moderată asupra creşterii volumului de vânzări şi asupra
reclamaţiilor clienţilor.
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Ca beneficii suplimentare ale programului de instruire toţi respondenţii au remarcat
beneficii în privinţa organizării activităţii şi beneficii sub forma satisfacţiei la locul de muncă.
Cea de-a treia etapă a cercetării a urmărit evaluarea programelor de instruire
implementate în cadrul organizaţiilor supuse cercetării.
Analiza rezultatelor evaluării reacţiei/satisfacţiei participanţilor la programele de
instruireorganizate în sistem e-learning şi sistem tradiţional a permis evaluarea distinctă a fiecărui
tip de instruire. Pe ansamblu, ambele sisteme de instruire au evidenţiat satisfacţia participanţilor
privind modul de organizare a programelor de instruire, apreciindu-se modul de derulare,
platforma e-learning – interfaţa/mijloacele didactice – măsura în care acestea sunt adecvate,
precum şi materiale didactice în format e-learning/tradiţional utilizate. Nivelul de educaţie al
participanţilor a determinat diferenţe semnificative între aceştia privind facilităţile oferite în cadrul
programelor de instruire în ambele sisteme.
În urma analizei prestaţiei tutorelui/instructorului sistemul e-learning se remarcă printr-un
număr mai mare de aspecte specifice, superior evaluate de către participanţi comparativ cu
sistemul tradiţional: comunicarea, modul de coordonare şi facilitare a discuţiilor, gradul de
adaptare la problemele practice ridicate de cursanţi, prestaţia pe ansamblu a tutorelui/ instructorului.
Referitor la prestaţia tutorelui/instructorului şi conţinutul programului de instruire s-au
înregistrat aspecte distincte pentru fiecare sistem de instruire în parte.
Astfel, în cazul programului de instruire e-learning, nivelul de educaţie al participanţilor a
condus la percepţii diferite privind abilităţile de comunicare, prestaţia pe ansamblu a tutorelui,
precum şi privind eficienţa şi relevanţa situaţiilor practice care au însoţit conţinutul teoretic în
raport cu problematica abordată în cadrul programului de instruire.
În cazul programului tradiţional de instruire, vârsta şi statutul ocupaţional al participanţilor
au diferenţiat percepţiile cursanţilor cu privire la: nivelul de pregătire al instructorului, abilităţile
de prezentare şi comunicare, modul de coordonare a discuţiilor, atmosfera creată, adaptarea
conceptelor şi situaţiilor abordate la întrebările participanţilor, relevanţa cunoştinţelor şi abilităţilor
dobândite în urma programului de instruire.
În legătură cu eficienţa învăţării s-au evidenţiat, de asemenea, aspecte distincte în cadrul
celor două sisteme de instruire. Astfel, în cazul instruirii prin e-learning, nivelul de educaţie şi
statutul ocupaţional al participanţilor nu au determinat diferenţieri între aceştia în legătură cu
modul clar, concis şi logic de prezentare al subiectelor abordate şi aplicabilitatea la locul de muncă
a cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite în urma programului de instruire.
În cazul instruirii tradiţionale, nivelul de educaţie, statutul ocupaţional şi vârsta
participanţilor au determinat diferenţierea acestora în legătură cu gradul de dezvoltare a
cunoştinţelor şi abilităţilor prin programul de instruire, modul de prezentare a subiectelor abordate,
precum şi în legătură cu aplicabilitatea cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite în urma programului
de instruire asupra locului de muncă.
Referitor la impactul programului de instruire asupra locului de muncă şi contribuţia
cunoştinţelor dobândite în urma programului de instruire asupra organizaţiei s-au înregistrat
aspecte diferite pe cele două sisteme de instruire.
Dacă în cazul sistemului de instruire prin e-learning statutul ocupaţional al participanţilor
nu a condus la diferenţe între aceştia, în cazul sistemului tradiţional de instruire statutul ocupaţional
şinivelul de educaţie au determinat diferenţierea cursanţilor cu privire la aplicarea în viitor a
cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite în urma programului de instruire, îmbunătăţirea performanţei
la locul de muncă, impactul programului de instruire asupra creşterii productivităţii.
Randamentului investiţiei în instruire este caracterizat de percepţiile diferite ale cursanţilor
în funcţie depoziţia managerială în organizaţieîn cazul sistemului de instruire e-learning şi în
funcţie destatutul ocupaţional în cazul sistemului tradiţional de instruire cu privire la impactul
programului de instruire asupra carierei profesionale.
Analiza rezultatelor evaluării îmbunătăţirii performanţei la locul de muncă a
participanţilor după programul de instruire a condus la evidenţierea, în cazul ambelor sisteme
de instruire, a unui grad mare de aplicabilitate a cunoştinţelor dobândite în urma instruirii în
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activitatea curentă a participanţilor. De asemenea, s-a înregistrat a singură corelaţie comună
puternică la ambele categorii de cursanţi între măsura în care participanţii sunt stimulaţi ca angajaţi
să formulaţi sugestii şi idei de îmbunătăţire a activităţii la locul de muncă şi măsura în care
sugestiile de îmbunătăţire continuă ale acestora contează în actul decizional, la locul de muncă.
În ceea ce priveşte măsura în care cunoştinţele însuşite în urma programului de instruire
au fost utile cursanţilor pentru identificarea situaţiilor critice, alegerea şi utilizarea celei mai
potrivite metode de analiză şi evaluare a calităţii s-au obţinut rezultate diferite în cazul celor două
sisteme de instruire.
Dacă în cazul sistemului tradiţional de instruirenivelul de educaţie al cursanţilor nu le-a
diferenţiat opiniile în legătură cu capacitatea acestora de a identifica situaţiile în care se pot aplica
metodele de analiză şi evaluare a calităţii, în cazul sistemul e-learning atât nivelul de educaţie, cât
şi statutul ocupaţional al cursanţilor au condus la opinii diferite în ceea ce priveşte capacitatea
acestora de a identifica şi alege situaţiile în care se pot aplica metodele cele mai potrivite de analiză
şi evaluare a calităţii. Acest aspect evidenţiază o preocupare suplimentară şi mai asumată a
angajaţilor instruiţi prin sistemul e-learning faţă de cei instruiţi în mod tradiţional.
În legătură cu măsura în care cursanţii au dobândit capacitatea de a diagnostica o situaţie
critică, de a dezvolta formulare specifice şi de a aloca responsabilităţi specifice membrilor unei
echipe alcătuite în vederea aplicării metodelor de analiză şi evaluare a calităţii nu se constată nici
un rezultat comun în cazul celor două categorii de cursanţi. Astfel, dacă în cazul sistemului elearning doar statutul ocupaţional şi poziţia managerială în organizaţie a cursanţilorau determinat
diferenţieri ale opiniilor exprimate, în cazul cursanţilor instruiţi prin sistemul tradiţional trei
variabile socio-demografice au condus la opinii diferite, respectiv vârsta, nivelul de educaţie şi
poziţia managerială în organizaţie.
Referitor la măsura în care cursanţii şi-au dezvoltat abilităţile de a stabili obiective
referitoare la calitate, de a utiliza tehnicile de comunicare internă, de a formula sugestii şi idei de
îmbunătăţire şi de a lua decizii în vederea creşterii eficienţei şi eficacităţii proceselor la locul de
muncă s-a identificat un singur aspect comun determinat de nivelul de educaţie al cursanţilor care
a condus la opinii diferite ale acestora cu privire la capacitatea de a lua decizii în timp util, în
vederea creşterii eficienţei proceselor la locul de muncă. Variabila vârstă este prezentă numai la
cursanţii instruiţi prin sistemul tradiţional, determinând înregistrarea unor opinii diferite ale acestora.
În ceea ce priveşte măsura în care programul de instruire le-a fost util cursanţilor în
vederea dezvoltării unor abilităţi de identificare, colectare şi luare în considerare a costurilor
calităţii în cadrul procesului decizional, precum şi de a înţelege o serie de aspecte specifice
producţiei (nivelul tehnic şi fiabilitatea) s-au evidenţiat trei variabile socio-demografice, respectiv
nivelul de educaţie, statutul ocupaţional şi poziţia managerială în organizaţie, care au determinat
înregistrarea unor aspecte semnificative pentru cele două sisteme de instruire analizate.
De remarcat este faptul că în cazul cursanţilor instruiţi în sistem e-learning s-a evidenţiat
un aspect semnificativ care trebuie subliniat şi anume că indiferent de statutul ocupaţional cursanţii
conştientizează importanţa cunoaşterii şi aplicării metodelor de analiză şi evaluare a calităţii la
locul de muncă.
Pe baza rezultatelor obţinute în urma evaluării impactului programului de instruire
asupra organizaţiei a rezultat că faptul că în ambele sisteme de instruire respondenţii au
considerat instruirea resurselor umane ca fiind în mare măsură o investiţie bună pentru organizaţie.
Analizând corelaţiile dintre modalităţile de îmbunătăţire a activităţii referitoare la calitate
şi efectul instruirii asupra personalului, în cazul ambelor sisteme de instruire, se evidenţiază o
corelaţie directă puternică între gradul de îmbunătăţire a procesului decizional şi creşterea
numărului de sugestii şi idei de îmbunătăţire formulate de personalul organizaţiei. Un efect
suplimentar al sistemului de instruire prin e-learning poate fi evidenţiat printr-o altă corelaţie
puternică directă, dintre îmbunătăţirea procesului decizional şi creşterea numărului de sugestii şi
idei de îmbunătăţire aplicate, care este doar de nivel mediu în cazul sistemului tradiţional de instruire.
Analizând corelaţiile privind efectele instruirii asupra activităţii personalului se constată
că sistemul de instruire prin e-learning se dovedeşte superior celui tradiţional şi prin faptul că
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numai în cazul acestui sistem s-au manifestat corelaţii puternice care implică motivarea
personalului atât în legătură cu eficacitatea măsurilor de instruire, cât şi cu creşterea numărului de
sugestii şi idei de îmbunătăţire aplicate.
S-au obţinut informaţii relevante în cazul celor două sisteme de instruire, din punct de
vedere al variabilelor socio-demografice, cu privire la nivelul de îmbunătăţire a organizării
activităţilor referitoare la calitate şi conştientizarea personalului.
În ambele sisteme de instruire s-a identificat un singur aspect comun care se referă la faptul
că nivelul de educaţie nu diferenţiază cursanţii cu privire la îmbunătăţirea procesului decizional.
În cazul angajaţilor instruiţi în mod tradiţional vârsta a diferenţiat opinia acestora în
privinţa mai multor aspecte care vizează activitatea referitoare la calitate decât în cazul angajaţilor
instruiţi prin e-learning.
Variabilele socio-demografice statutul ocupaţional şi poziţia managerială în organizaţie nu
au diferenţiat opinia cursanţilor instruiţi prin sistemul e-learning cu privire la aspecte ale activităţii
referitoare la calitate, însă poziţia managerială în organizaţie a diferenţiat opiniile acestora sub
aspectul activităţii de instruire. Statutul ocupaţional a determinat diferenţe între cursanţi în
sistemul tradiţional cu privire la activitatea de instruire.
Referitor la beneficiile instruirii asupra organizaţiei nu s-au înregistrat diferenţieri ale
opiniilor cursanţilor instruiţi în cadrul celor două sisteme studiate.
În ceea ce priveşte impactul programului de instruire asupra indicatorilor de performanţă
ai organizaţiei s-au evidenţiat câteva aspecte semnificative pentru cele două sisteme de instruire.
Singurul aspect comun identificat se referă la faptul că vârsta respondenţilor celor două
sisteme de instruire nu i-a diferenţiat în legătură cu influenţa pozitivă a aplicării cunoştinţelor,
abilităţilor şi comportamentelor dobândite în urma instruirii prin e-learning, respectiv în sistem
tradiţional, asupra indicatorilor de calitate.
Statutul ocupaţional şi nivelul de educaţie au diferenţiat opiniile cursanţilor instruiţi în
sistem tradiţional cu privire la influenţa pozitivă a aplicării cunoştinţelor, abilităţilor şi
comportamentelor dobândite în urma instruirii asupra controlului costurilor, respectiv asupra
aspectelor legate de activitatea de vânzare a organizaţiei.
În cazul sistemului de instruire prin e-learning poziţia managerială în organizaţie a
cursanţilor nu a condus la diferenţe de opinie în legătură cu influenţa pozitivă a aplicării
cunoştinţelor, abilităţilor şi comportamentelor dobândite în urma instruirii asupra indicatorilor de
calitate, satisfacţiei şi reclamaţiilor clienţilor, însă a determinat diferenţieri ale cursanţilor referitor
la influenţa pozitivă a aplicării cunoştinţelor, abilităţilor şi comportamentelor dobândite asupra
măsurilor de eliminare a cauzelor defectelor.
O următoare etapă a cercetării efectuate a presupus studiul relevanţei legăturii şi a
impactului indicatorilor de calitate asupra indicatorilor financiari asupra organizaţiei,
studiu pentru care s-au utilizat două metode de analiză a datelor, respectiv Analiza componentelor
principale (ACP) şi regresia liniară.
ACP s-a aplicat cu scopul de a reduce numărul iniţial de variabile (4 indicatori de calitate
şi 12 indicatori de performanţă economică a organizaţiei) la un număr redus de noi variabile
(componente principale) care au permis o vizualizare a grupării acestora în funcţie de corelaţiile
directe sau inverse, rezultând o distribuţie a variabilelor iniţiale pe cele 2 componente principale
obţinute în urma aplicării metodei. Din rezultatele obţinute şi din reprezentările grafice aferente sa evidenţiat legătura, intensitatea şi impactul indicatorilor de calitate asupra performanţei
organizaţiilor, aspect subliniat de gruparea indicatorilor de calitate cu indicatorii cei mai relevanţi
din punct de vedere financiar, respectiv venituri totale, cheltuieli totale şi cifra de afaceri netă.
Regresia liniară a fost aplicată cu scopul obţinerii unor modele în care variabilele
independente au fost considerate cei patru indicatori de calitate, iar ca variabile dependente au fost
considerate, pentru fiecare model, cifra de afaceri netă, cheltuielile totale şi veniturile totale. Doar
2 din aceste modele au fost valide – cele care au modelat cifra de afaceri netă şi veniturile totale.
Ambele metode au avut scopul de a descrie şi de a explica legăturile cauzale şi de
interdependenţă dintre indicatorii de calitate şi indicatorii de performanţă economică a organizaţiei.
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O ultimă etapă a cercetării a constat în a determina randamentul investiţiei în instruire
pentru programele de instruire implementate în cadrul celor trei organizaţii studiate, calculânduse beneficiile monetare generate de indicatorii de calitate luaţi în studiu. Din cele trei studii de caz
prezentate rezultă necesitatea efectuării studiilor de eficienţă a programelor de instruire deoarece
numai în acest fel se pot evidenţia beneficiile tangibile şi intangibile ale programelor de instruire.
De asemenea, se constată că pentru organizaţiile analizate randamentul investiţiei în instruire nu
este factorul decisiv în determinarea tipului de instruire a resurselor umane. Astfel, în cazul celei
de-a doua şi a treia organizaţii beneficiare, în urma efectuării unor studii de eficienţă a programelor
de instruire tradiţională, acestea ar fi putut lua decizia de a organiza programe de instruire în sistem
e-learning, luând în considerare un beneficiu tangibil important al instruirii şi anume randamentul
investiţiei în instruire.
1.3.4. Concluzii generale. Contribuții teoretice şi practice proprii
Intenţia acestei teze de doctorat este de a conştientiza beneficiarii programelor de instruire
asupra posibilităţii de a evalua eficienţa programelor de instruire a resurselor umane într-o
organizaţie după finalizarea acestora sau de a estima apriori eficienţa unui program de instruire
necesar pregătirii resurselor umane dintr-o organizaţie. Această cercetare poate pune la dispoziţia
beneficiarilor programelor de instruire, respectiv a managementului organizaţiilor, o metodologie
de evaluare care poate genera informaţii şi recomandări în vederea luării de măsuri pentru
îmbunătăţirea eficienţei programelor de instruire a resurselor umane din organizaţii.
Concluziile generale ale acestei lucrări pot fi sistematizate după cum urmează:
 Obţinerea avantajului competitiv atât de necesar menţinerii pe piaţă impune organizaţiilor
implicarea din ce în ce mai mare a funcţiunii de resurse umane în susţinerea strategiei de
afaceri pentru a aduce mai multă valoare adăugată organizaţiilor. Măsurarea eficienţei
investiţiei în instruire, dezvoltare şi îmbunătăţirea performanţei resurselor umane constituie o
provocare ridicată în faţa profesioniştilor din domeniul învăţării şi obţinerii performanţei la
locul de muncă în a furniza date convingătoare cu privire la contribuţia pe care o au
programele de instruire specifice resurselor umane. Necesitatea de a măsura eficienţa
investiţiei în programe de instruire a resurselor umane nu a fost niciodată mai mare.


Cercetarea bibliografică întreprinsă în legătură cu evaluarea iniţiativelor de instruire a resurselor
umane din organizaţii a relevat faptul că pe plan mondial, peste 2 000 de organizaţii folosesc
diverse modele de evaluare a eficienţei investiţiei în instruire ca instrumente de evaluare a
impactului programelor de pregătire profesională a resurselor umane şi există peste 3 500 de
practicieni în acest domeniu.



În urma cercetării s-a constatat că în România există un număr relativ mic de tentative de a
măsura eficienţa investiţiei în programe de instruire a resurselor umane bazate pe modele
empirice care nu pun în evidenţă complexitatea întregului proces de determinare a eficienţei
programelor de instruire. În marea majoritate a cazurilor analiza eficienţei programelor de
instruire are în vedere doar primele etape de evaluare a eficienţei acestora (reacţia şi
învăţarea). În România există un singur studiu de caz complet realizat la compania MedLife,
lider de piaţă în domeniul furnizării de servicii medicale private, în anul 2008, de către ROI
Institute Romania, organizaţie de cercetare, benchmarking şi consultanţă, ce oferă workshopuri, publicaţii şi servicii de consultanţă bazate pe Metodologia ROI (Watson, 2010).



Pe fondul schimbărilor rapide şi progresului tehnologic înregistrat, precum şi pe fondul
tendinţei de globalizare a educaţiei universitare şi eliminare a graniţelor dintre cursanţi, s-au
deschis noi perspective pentru practica educaţională, aceasta fiind completată cu metode
moderne de predare-învăţare-evaluare, metode specifice societăţii informaţionale.
În acest context, e-learning reprezintă o modalitate extrem de eficientă de a pune în practică
programe educaţionale, atât pentru învăţământul superior cât şi pentru celelalte forme de
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educaţie, deoarece se adaptează necesităţilor studenţilor şi elevilor, dar şi adulţilor care doresc
să se instruiască în domenii şi tehnologii de ultimă oră, în condiţiile lipsei de timp, a gradului
diferit de instruire şi a capacităţii diferite de asimilare.
 Instruirea tradiţională nu oferă întotdeauna soluţii adecvate pentru satisfacerea nevoii de a
dobândi noi cunoştinţe, deoarece viteza de adaptare a cursurilor la noile cerinţe este scăzută,
cheltuielile specifice (săli de curs, indemnizaţia lectorilor, deplasări etc.) sunt tot mai ridicate,
timpul pe care cursanţii sunt nevoiţi să îl aloce instruirii este considerabil, nefiind adeseori
utilizat cu eficienţă. Soluţia pentru aceste probleme poate fi instruirea prin e-learning, însă
pentru a atinge o eficienţă educaţională maximă este nevoie de crearea unui sistem educaţional
care permite combinarea metodelor de instruire bazate pe tehnologii informaţionale cu cele
tradiţionale, respectiv instruirea mixtă (Blended learning).
 Managerii ştiu cu exactitate cât investesc în activităţile de instruire, dar le este foarte greu să
calculeze şi profitul adus de aceste activităţi, motiv pentru care, de cele mai multe ori sunt
reţinuţi în a investi în instruirea angajaţilor deoarece simt că nu au control asupra unei astfel
de investiţii. De aceea, existenţa unui model de cuantificare a beneficiilor obţinute în urma
instruirii resurselor umane este de mare importanţă şi interes pentru managementul
organizaţiilor.
 Există mai multe modele de evaluare şi măsurare care se referă la eficienţa programelor de
instruire a resurselor umane. Unele dintre aceste modele se bazează pe analize financiare,
altele pe date nefinanciare, iar altele oferă o abordare mixtă pentru măsurarea rezultatelor
programului. În cadrul cercetării au fost analizate şi comparate cele mai importante modele
de evaluare a eficienţei programelor de instruire a resurselor umane.
 Analiza modelelor de evaluare prezentate în teză a permis identificarea unor avantaje şi
dezavantaje ale acestora, ceea ce a condus la conturarea unui model original care să ţină cont
de aceste aspecte.
 În acest context, Modelul de evaluare a programelor de instruire a resurselor umane din
organizaţii (MEPI) propus în cadrul acestei teze a fost creat cu scopul de a asigura celor
interesaţi o metodologie care dă posibilitatea de a evidenţia eficienţa programelor de instruire
a resurse umane la dezvoltarea organizaţiei. De asemenea, Modelul MEPI permite şi
determinarea beneficiilor monetare nete (beneficii tangibile) care au derivat din
implementarea programelor de instruire, beneficii care sunt comparate cu costurile
programelor de instruire. Cunoscând beneficiile şi costurile se poate determina randamentul
investiţiei în instruire, respectiv câştigul organizaţiei în termeni financiari de pe urma
implementării programului de instruire. Modelul prezentat permite şi determinarea unor
beneficii nemonetare (beneficii intangibile) care sunt la fel de importante în procesul de
evaluare ca şi beneficiile tangibile.
 În situaţia în care o organizaţie solicită organizarea unui nou program de instruire,
managementul organizaţiei are nevoie de estimări ale eficienţei programului de instruire
pentru a-şi fundamenta decizia de a investi sau nu în acest nou program de instruire. Din acest
motiv s-a propus în această teză un Model pentru estimarea eficienţei programelor de
instruire a resurselor umane din organizaţii (MEEPI), care permite furnizarea unor informaţii
estimative anterioare organizării programului de instruire.
 Modelul MEPI propus a fost validat prin aplicarea sa în trei organizaţii din domeniul industriei
farmaceutice, evaluând eficienţa unor programe de instruire din domeniul managementului
calităţii, programe organizate atât în sistem tradiţional, cât şi în sistem e-learning. Cercetarea
aplicativă a pus în evidenţă avantajele utilizării unui astfel de model care permite obţinerea
unor informaţii despre eficienţa programelor de instruire organizate. Aceste informaţii sunt
utile pentru a fundamenta deciziile managementului organizaţiilor în domeniul resurselor
umane.
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Contribuţii teoretice şi practice proprii
Urmărind obiectivele propuse şi analizând rezultatele obţinute pe parcursul elaborării tezei
de doctorat, rezultă următoarele contribuţii proprii:
 Prezentarea importanţei dezvoltării continue a nivelului de pregătire a resurselor umane din
organizaţii, în perioada actuală, subliniindu-se necesitatea iniţierii de investiţii în instruirea
resurselor umane care permit organizaţiei să facă faţă competiţiei determinate de o piaţă din
ce în ce mai selectivă şi mai dinamică.
 Identificarea importanţei noilor tehnologii informaţionale şi de comunicaţii care au condus la
înregistrarea unei adevărate revoluţii în domeniul pregătirii resurselor umane, datorită
avantajelor oferite de posibilitatea instruirii continue şi faptul că pot fi aplicate în cele mai
diverse domenii.
 Evidenţierea necesităţii evaluării eficienţei investiţiei într-un program de instruire a resurselor
umane, precum şi a modului în care se pot prezenta rezultatele unei astfel de investiţii în faţa
managementului unei organizaţii.
 Analiza principalelor modele de evaluare a programelor de instruire a resurselor umane
identificate în literatura de specialitate.
 Studiu comparativ al modelelor de evaluare a programelor de instruire a resurselor umane
prezentate.
 Elaborarea Modelului de evaluare a programelor de instruire a resurselor umane din
organizaţii (MEPI) care îşi propune să fundamenteze un proces de evaluare a rezultatelor
obţinute în urma unui program de instruire a resurselor umane într-o organizaţie.
 Elaborarea Modelului pentru estimarea eficienţei programelor de instruire a resurselor umane
din organizaţii (MEEPI),derivat din Modelul MEPI, care permite estimarea în termeni
financiari a impactului pe care îl vor avea proiectele de pregătire profesională a resurselor
umane asupra indicatorilor economici ai unei organizaţii, încă din faza anterioară demarării
programelor de instruire a resurselor umane.
 Aplicarea Modelului MEPI în cazul a trei organizaţii din domeniul producţiei de medicamente
în vederea măsurării randamentului investiţiei în instruirea resurselor umane din organizaţiile
supuse studiului:
•

Utilizarea anchetei pe bază de chestionar ca metodă a cercetării cantitative aplicate,
elaborându-se câte trei, respectiv patru chestionare pentru un program de instruire
tradiţional şi un program de instruire prin e-learning a resurselor umane, în domeniul
managementului calităţii, evaluându-sereacţia/satisfacţia participanţilor la programul de
instruire, asimilarea cunoştinţelor şi competenţelor participanţilor la programul de
instruire, îmbunătăţirea performanţei la locul de muncă a participanţilor după programul
de instruire şi impactul programului de instruire asupra organizaţiei.

•

Aplicarea unor metode statistice şi a unor metode de analiză a datelor statistice relevante
care au permis analiza şi interpretarea datelor obţinute:
o
Evaluarea organizaţiilor cuprinse în studiu din perspectiva programelor de instruire
implementate.
o
Evaluarea programelor de instruire implementate în cadrul organizaţiilor supuse
cercetării.
o
Demonstrarea relevanţei legăturii şi impactului indicatorilor de calitate asupra
indicatorilor financiari ai organizaţiilor cuprinse în cercetare.

•

Calculul costurilor programelor de instruire, a beneficiilor obţinute în urma instruirii şi a
randamentului investiţiei în instruire în organizaţiile studiate.
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Studiile universitare le-am urmat în perioada 1984-1989 la Institutul Politehnic ClujNapoca, absolvind Facultatea de Construcţii, secţia Construcţii Civile, Industriale şi Agricole, ca
șefă de promoție cu media anilor de studii 9,90, obţinând diploma de inginer constructor în urma
susţinerii examenului de stat la care am obţinut nota 10.
Activitatea profesională în producţie
La absolvirea facultăţii am fost nominalizată pentru o repartiţie în cercetare-proiectare.
Stagiatura am efectuat-o la Antrepriza de Construcţii Industriale Miercurea-Ciuc, punct de lucru
Sighişoara.
În perioada 4 octombrie 1989 – 25 februarie 1991, am lucrat ca inginer constructor stagiar
la A.C.I. Miercurea-Ciuc, punct de lucru Sighişoara. În această perioadă am participat, ca inginer
de şantier, la următoarele activităţi :
− finalizarea sediului laboratorului de cercetare I.V.E. Sighişoara;
− introducerea canalizării în oraşul Dumbrăveni.
În dorinţa aprofundării pregătirii profesionale inginereşti în noiembrie 1990, în urma
colocviului de admitere la doctorat, am fost înmatriculată ca doctorand la Universitatea Tehnică
Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii, specializarea Construcţii din beton armat şi beton
precomprimat cu teza "Cupole din elemente prefabricate de beton armat pentru acoperişuri cu
deschideri mari", avându-l ca și conducător ştiinţific pe Profesor univ. dr. ing. Mircea Mihailescu.
Activitatea didactică şi ştiinţifică în învăţământul superior
Din anul 1991, în urma concursului pentru ocuparea postului de preparator, m-am
transferat la Institutul de Învăţământ Superior Tg.Mureş. Evoluţia mea în cariera didactică se
prezintă, pe scurt, astfel:
 În perioada februarie 1991 – noiembrie 1992 am ocupat, prin concurs, postul de preparator
universitar, disciplinele "Geometrie descriptivă" şi "Desen tehnic".
 În perioada noiembrie 1992 – februarie 1996 am ocupat, prin concurs, funcţia de asistent
universitar la disciplinele "Geometrie descriptivă şi Desen tehnic" şi "Grafică pe calculator"
din cadrul Catedrei de discipline mecanice a Universităţii Tehnice din Tg.Mureş.
 În perioada februarie 1996 – februarie 1999, în urma concursului pe post, am devenit lector
universitar la disciplinele "Managementul unităţilor de construcţii, transporturi şi
telecomunicaţii" şi "Economia ramurilor" din cadrul Catedrei de Discipline economice,
juridice şi filologice a Universităţii "Petru Maior" din Tg.Mureş.
 În perioada martie 1999 – februarie 2005, prin concurs, am ocupat postul de conferenţiar
universitar la disciplinele "Managementul unităţilor de construcţii, transporturi şi
telecomunicaţii" şi "Management industrial".
 Din martie 2005 am ocupat, prin concurs, postul de profesor universitar la disciplinele
"Managementul unităţilor de construcţii şi transporturi", "Management industrial", "
Managementul producției", post pe care îl ocup și în prezent.
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Pe parcursul activităţii desfăşurate în cadrul Universităţii "Petru Maior" am parcurs două
etape distincte, cu puternice interferenţe, de pregătire ştiinţifică şi perfecţionare didactică şi anume:
în perioada 1990-1996 am avut ca principală activitate pregătirea în domeniul geometriei
descriptive, desenului tehnic şi graficii pe calculator şi în paralel din anul 1994, odată cu
dezvoltarea secţiilor de profil economic din cadrul universităţii, şi până în prezent m-am pregătit
în domeniul ingineriei și management, predând mai multe discipline, dintre care pot menționa:
Managementul unităților de construcții și transporturi, Management, Management general și
industrial, Managementul producției, Managementul calității, Logistică, Gestiunea sistemelor de
producție, Organizarea ergonomică a muncii, discipline la care am susţinut ore didactice de curs,
seminar, laborator și proiect.
În toată această perioadă, pe lângă activitatea de predare:
− am contribuit la realizarea de materiale didactice, cursuri, monografii, îndrumare de proiect şi
laborator utile studenţilor;
− am participat la amenajarea a două laboratoare "Geometrie descriptivă şi desen tehnic" şi
"Grafică pe calculator" cu lucrări elaborate;
− am coordonat activitatea de practică a studenţilor sub diferitele ei forme: în secţii de producţie,
în atelierele de cercetare şi proiectare, în laboratoare;
− am condus lucrări care au fost prezentate în cadrul sesiunilor de comunicări ştiinţifice
studenţeşti organizate de Universitatea "Petru Maior" din Tg.Mureş şi de alte universităţi din
ţară: Universitatea din Oradea, Colegiul Universitar Tehnic, Economic şi de Administraţie din
Drobeta-Turnu Severin, unele dintre ele fiind premiate pe plan local;
− am coordonat studenţi la elaborarea proiectelor de diplomă și disertație la specializările
Managementul, Ingineria şi Managementul Sistemelor de producţie, Economia comerțului,
turismului și serviciilor, Managementul afacerilor, Managementul resurselor umane, făcând
parte şi din comisiile de licenţă şi admitere la respectivele specializări;
− am organizat și coordonat 5 programe de formare continuă; de asemenea am coordonat 3
programe de studii.
− am depus o muncă continuă şi susţinută, răspunzând tuturor solicitărilor departamentului din
care fac parte şi am dat o atenţie deosebită formării şi colaborării cu cadrele didactice tinere,
asistenţi şi preparatori, precum şi participării la organizarea de către departament a unor
conferinţe, simpozioane naţionale, seminarii și mese rotunde;
− am recenzat cărţi din domeniul managerial şi anume: "Managementul producţiei" şi "Bazele
ingineriei sistemelor", publicate în Editura Universităţii "Petru Maior" Tg.Mureş, precum şi o
serie de articole publicate în Buletinul Ştiinţific al Universităţii "Petru Maior" din Tîrgu-Mureş.
De asemenea, în vederea ridicării nivelului de pregătire profesională în toată această
perioadă am urmat mai multe stagii de pregătire-perfecţionare în domeniile: management,
programe pentru învăţământ la distanţă e-learning, programare, grafică computerizată şi module
de instructori-formatori, astfel:
− Curs de perfecţionare "Desenare plană în AutoCAD", Universitatea Tehnică Tg-Mureş,
Facultatea de inginerie, Centrul de instruire autorizat AUTODESK, 24-28 ianuarie,1994;
− Curs de perfecţionare "Modelare spaţială în AutoCAD", Universitatea Tehnică Tg-Mureş,
Facultatea de inginerie, Centrul de instruire autorizat AUTODESK, 26-30 septembrie 1994;
− Curs de perfecţionare "Progamare în AutoCAD utilizând AutoLISP", Universitatea Tehnică
Tg-Mureş, Facultatea de inginerie, Centrul de instruire autorizat AUTODESK, 30 ianuarie-3
februarie 1995;
− Seminarul"Case Study: Design and Use", Fundaţia Internaţională de Management FIMAN,
Buşteni, 19 februarie-21 februarie 1997;
− Seminarul"Managementul proiectelor", Program TEMPUS, Universitatea "Petru Maior" din
Tîrgu-Mureş, Facultatea de Ştiinţe, Centrul de perfecţionare continuă, 30 iunie-3 iulie 1998;
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− Curs de perfecţionare"Managementul producţiei industriale"; Centrul de perfecţionare
continuă, Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu-Mureş, Facultatea de Inginerie, Program
TEMPUS, 1999;
− Modul de perfecţionare "Managementul proiectelor tehnice. Sisteme informatice cu aplicaţii
în practica germană actuală", Program CNFIS, Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu-Mureş,
Facultatea de Inginerie, 25-26 aprilie 2000;
− Curs de perfecţionare "Planificarea şi dirijarea producţiei asistată de calculator", Program
CNFIS, Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu -Mureş, Facultatea de Inginerie, 27-28 aprilie
2000;
− Curs de perfecţionare "Învăţământ electronic: proiectarea propriului curs", Program CNFIS,
Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu -Mureş, Facultatea de Inginerie, 10-12 martie 2002;
− Curs de perfecţionare "Dezvoltarea şi menţinerea unui program de învăţământ la distanţă",
Program CNFIS, Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu-Mureş, Facultatea de Inginerie, 13-14
martie 2002;
− Modul de perfecţionare"Instructori – Formatori", Program PHARE, Universitatea "Petru
Maior" din Tîrgu-Mureş, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative, Centrul de
Instruire şi Perfecţionare, 15 februarie - 20 aprilie 2003;
− Modul de perfecţionare"Sistemul de învăţământ E-learning", Program PHARE, Universitatea
"Petru Maior" din Tîrgu-Mureş, Facultatea de Inginerie, Centrul de Instruire şi Perfecţionare,
8 - 10 decembrie 2003;
− Curs de perfecţionare"Evaluarea întreprinderii"; Centrul Teritorial ANEVAR Cluj, 2005;
− Curs de perfecţionare"Standarde internaţionale de evaluare"; Centrul Teritorial ANEVAR
Tg.Mureş, 2007;
− Curs de perfecţionare"Video Conferencing Systems"; Centrul de Instruire şi Perfecţionare,
Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu-Mureş, Facultatea de Inginerie, Proiect MoVE – IT,
2010;
− Curs de perfecţionare"Smartboard"; Centrul de Instruire şi Perfecţionare, Universitatea "Petru
Maior" din Tîrgu-Mureş, Facultatea de Inginerie, Proiect MoVE – IT, 2010;
− Curs de perfecţionare"Use of Smartboard in Education"; Centrul de Instruire şi Perfecţionare,
Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu-Mureş, Facultatea de Inginerie, Proiect MoVE – IT,
2010;
− Curs de perfecţionare"Use of Video Conferencing Systems in Education"; Centrul de Instruire
şi Perfecţionare, Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu-Mureş, Facultatea de Inginerie, Proiect
MoVE – IT, 2011;
− Curs de pregătire "SAP, sistem de practică virtuală"; Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu
Mureş, Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative, Proiect Sistem inovativ
integrat avansat pentru practica studenților, 2015.
În dorinţa aprofundării pregătirii profesionale inginereşti, începând cu 1 noiembrie 1990
am fost înmatriculată ca doctorand la Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Facultatea de
Construcţii, la specialitatea "Construcţii de beton armat şi beton precomprimat". În cadrul
activităţii depuse pentru pregătirea tezei de doctorat mi-am susţinut toate examenele şi referatele,
iar teza de doctorat cu titlu "Cupole din elemente prefabricate de beton armat pentru acoperişuri
cu deschideri mari", avându-l ca şi conducător ştiinţific pe Domnul profesor universitar inginer
Mircea Mihailescu, am susţinut-o în 20 septembrie 1997. Confirmarea titlului de doctor s-a realizat
prin Ordinul M.E.N. nr. 5374 / 20 noiembrie 1997.
Pentru perfecționarea pregătirii profesionale în domeniul managementului, în perioada
2008 – 2010 am urmat studii universitare de masterat "Strategii şi politici de management şi
marketing ale firmei" la Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Economice, pe
care le-am finalizat cu susținerea disertaţiei “Tendinţe în plan mondial şi naţional în abordarea
strategiei de resurse umane ale firmei. Particularizări în domeniul instruirii resursei umane“
avându-l ca și conducător ştiinţific pe Prof.univ.dr. Emanoil Muscalu.
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Continuând această pregătire, începând cu 1 octombrie 2009 am fost înmatriculată ca
doctorand la Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Științe Economice și
Gestiunea Afacerilor în domeniul Management. Teza de doctorat cu titlu "Contribuţii privind
evaluarea programelor de instruire a resurselor umane din organizaţii", avându-l ca şi conducător
ştiinţific pe Domnul profesor universitar doctor Răzvan Nistor, am susţinut-o în 12 iulie 2014.
Confirmarea titlului de doctor s-a realizat prin Ordinul M.E.N. nr. 634 / 11 noiembrie 2014.
În perioada de activitate desfăşurată în învăţământul superior am depus o activitate
ştiinţifică concretizată într-un număr de:
− 6 cărţi publicate în editură;
− 9 capitole în cărți de specialitate din țară și din străinătate;
− 19 cursuri universitare, îndrumare de laborator, culegeri de probleme;
− 2 articole publicate în reviste cotate în ISI Web of Science și 2 în curs de indexare;
− 25 articole publicate în volumele unor conferinţe cotate (ISI Conference Proceedings) și 5 în
curs de indexare;
− 14 articole indexate în baze de date internaţionale (BDI);
− 60 articole in extenso în reviste/proceedings naționale/internaționale neindexate;
− 24 articole în alte publicaţii;
− 3 comunicări prezentate.
Am participat la numeroase conferințe și congrese naționale și internaţionale în țară și
străinătate. Domeniile abordate în lucrările ştiinţifice publicate vizează domeniul ingineriei,
precum şi problematica managementului în domeniile: construcţii, transporturi, sisteme
informaţionale, producție industrială, calitate, resurse umane.
De asemenea am fost membru în comitetele științifice și de organizare a 9 manifestări
științifice cotate ISI și membru în comitetele științifice și de organizare a 15 manifestărilor
științifice naționale și internaționale neindexate.
În vederea perfecționării profesionale, am beneficiat de următoarele burse în străinătate:
− Bursă de cercetare-specializare în domeniul Management în construcții, Universitatea Tehnică
din Budapesta, Ungaria, Catedra de Management în construcții, 1 aprilie-31 iulie 1996 (4 luni),
15 septembrie-15 decembrie 1996 (3 luni).
− Bursă de cercetare-specializare în domeniul Managementul calității în Software Engineering,
Universitatea Catolică din Leuven, Belgia, Facultatea de Științe Aplicate, 18 octombrie-17
decembrie 1999 (2 luni), Program TEMPUS S-JEP-12531-97.
− Bursă Teaching Staff Mobility, Socrates/Erasmus Programme, University of Piraeus, Greece,
Topic: The Management of Changing, 28 June – 5 July 2003.
− Bursă doctorală ERASMUS în domeniul Management, Universitatea Corvinus, Budapesta,
Ungaria, 1 aprilie-30 iunie 2011 (3 luni).
− 4 Burse Staff Training în cadrul Programului LLP de Învățare pe Tot Parcursul Vieții –
ERASMUS: Universitatea din Cagliari, Sardinia, Italia, 21.05-28.05.2013; Universitatea din
Elazîg, Turcia, 25.05-31.05.2013; Universitatea LUM Jean Monnet, Bari, Italia, 14.09.201518.09.2015; Institutul Politehnic din Leiria, Portugalia, 2.05.2016-6.05.2016.
Am desfăşurat activităţi de cercetare în cadrul unor proiecte, granturi şi contracte cu terţi.
În acest sens, am colaborat în calitate membru în colectivul de cercetare la un număr de 22
contracte/proiecte, din care la 8 contracte/proiecte am fost director/responsabil local.
Sunt membru în 2 asociații profesionale naționale și 2 organizații din domeniul educației
și cercetării.
Activităţi în comunitatea academică
Ca şi membru al comunităţii academice din Universitatea "Petru Maior" din Tg-Mureş, am
fost cooptată într-o multitudine de activităţi cu caracter educativ, social, organizatoric, care s-au
materializat prin:
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− Coordonator Program SOCRATES şi coordonator ECTS (European Credit Transfer Sistem),
în perioada 1999-2003, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe şi Litere a Universităţii "Petru Maior"
din Tîrgu-Mureş;
− Membră şi preşedinte, începând cu anul 1999, în comisiile de licenţă a secţiilor: Management
a Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administrative şi Ingineria şi Managementul Sistemelor
de Producţie a Facultăţii de Inginerie, în cadrul Universităţii "Petru Maior" Tg.Mureş;
− Membră şi preşedinte, începând cu anul 1999, în birourile secţiei Management-Marketing la
sesiunile de comunicări ştiinţifice studenţeşti organizate pe plan local în cadrul Universităţii
"Petru Maior" Tg.Mureş;
− Membră în comisiile pentru ocuparea a 26 posturi didactice (5 de preparator, 6 de asistent, 12
de lector, 2 de conferenţiar);
− Recomandări pentru obţinerea burselor în străinătate a studenţilor şi pentru angajarea
absolvenţilor profilului Management în mediul economic;
− Din anul 2000, Director al Departamentului de Învăţământ cu Frecvenţă Redusă şi la Distanţă,
al Universităţii „Petru Maior” din Tîrgu-Mureş, în cadrul căruia funcţionau 9 specializări, la
învăţământul cu frecvenţă redusă, ale Facultăţii de Ştiinţe şi Litere şi ale Facultăţii de Ştiinţe
Economice şi Administrative şi o specializare de masterat, la învăţământul la distanţă, a
Facultăţii de Inginerie (1900 studenţi);
− Membră, din anul 2000, în: Biroul Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice şi
Administrative, Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administrative, Senatul
Universităţii şi în Consiliul de Administraţie a Universităţii "Petru Maior" Tg-Mureş.
− Din anul 2012 până în prezent, Director a Centrului de Instruire și Perfecționare al
Universităţii „Petru Maior” din Tîrgu-Mureş.
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Planurile pentru evoluţia şi dezvoltarea academică vor reprezenta o continuare a activităţii
de cercetare începută cu peste 26 de ani în urmă, odată cu debutul în anul 1990 a stagiului pentru
obţinerea titlului de doctor inginer. Pregătirea superioară dobândităca urmare a cercetării realizate
în cadrul primei teze de doctorat în domeniul Ingineriei, finalizată în anul 1997, a fost completată
armonios cu cercetarea întreprinsă în cea de-a doua teză de doctorat în domeniul Managementului,
finalizată în anul 2014, permițându-mi astfel, formarea unei experiențe solide în cele două domenii
Inginerie și Management, experienţă pe care doresc să o continui şi să contribui astfel la formarea
de specialiști tineri.
Cercetările efectuate după dobândirea titlului de doctor inginer au vizat atât domeniul
ingineresc, cât și domeniul managementului, fapt care m-a determinat ca în anul 2009 să încep și
stagiul pentru obținerea titlul de doctor în management. Astfel, pe parcursul activităţii desfăşurate
în cadrul Universităţii "Petru Maior"din Tîrgu-Mureș am parcurs două etape distincte, cu puternice
interferenţe, de pregătire ştiinţifică şi perfecţionare didactică. Această dublă pregătire
interdisciplinară mi-a permis îmbunătățirea pregătirii profesionale și academice, asigurându-mi
astfel o viziune creativă în domeniul ingineresc și managerial.

3.1. COMPONENTA

DIDACTICĂ

Din punct de vedere didactic, voi continua să elaborez materiale didactice, lucrări și studii
pe bază de contract având ca beneficiari organizaţii din mediul economic, din sistemul public sau
privat, alături de colegii din Departamentul de Management-Economie, dar şi lângă alţi colegi din
universitate cu preocupări în domeniu.
Obiectivele pe care intenționez să le ating în viitor în plan didactic sunt următoarele:
− actualizarea, îmbunătăţirea şi modernizarea suporturilor de curs și de seminar destinate
studenţilor, pentru a crește atractivitatea acestora și pentru a capacita interesul şi atenţia
studenţilor pe tot parcursul orelor;
− aplicarea unor metode moderne de predare centrate pe student în cadrul activităților didactice;
− intensificarea efortului în vederea instruirii studenţilor în domeniul Ingineriei și
Managementului, asigurându-le astfel o pregătire interdisciplinară, atât inginerească, cât și
managerială, bazată pe creativitate și studii practice;
− participarea prin programul ERASMUS+ la stagii de predare la universităţi din străinătate
pentru realizarea schimburilor de experienţă legate de organizarea activităţii de predare în
vederea dobândirii de noi competenţe și abilităţi;
− îmbunătățirea lucrărilor de licenţă şi disertaţie prin creșterea complexității și a
interdisciplinarității studiilor de caz abordate;
− continuarea activităţii de publicare a unor capitole de monografii în edituri naționale și
internaţionale de prestigiu;
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3.2. COMPONENTA

ȘTIINȚIFICĂ

Rezultatele obţinute în urma cercetărilor interdisciplinare efectuate, conduc la noi
orizonturi de cercetare. Dintre posibilele direcţii de cercetare ce pot fi abordate în viitorul apropiat
pot menţiona:
− valorificarea rezultatelor cercetărilor prin publicarea de articole ştiinţifice în publicaţii indexate
ISI şi BDI;
− continuarea participărilor la conferinţele internationale în scopul menţinerii conexiunilor cu
cercetătorii şi specialiştii din alte universităţi sau institute de cercetare;
− implicarea în propunerea de proiecte, precum și participarea la proiecte naţionale sau
internaţionale;
− implicarea în continuare în activitatea Centrul de Cercetare pentru Educaţie Antreprenorială
din cadrul departamentului Management-Economie și dezvoltarea de relații de colaborare cu
celelalte centre de cercetare din cadrul universității.
− aderarea la echipele de cercetare multidisciplinare, deoarece consider că multidisciplinaritatea
echipelor de cercetare va constitui cheia succesului viitoarelor proiecte de cercetare;
− dobândirea de noi competenţe, atât în ce priveşte activitatea de cercetare, prin participarea la
stagii de instruire pentru dobândirea de noi abilităţi;
− îmbunătăţirea cunoştiinţelor în domeniul Statisticii, Cercetării operaționaleși a unor modele
moderne de analiză a datelor bazate pe metode inspirate din Inteligenţa Artificială (Reţele
neuronale, Fuzzy, Algoritmi genetici etc.);
− studierea cercetărilor şi realizărilor altor colective de cercetare, în vederea documentării în
privinţa preocupările existente în domeniile de interes şi pentru a avea elemente de referinţă în
activitatea de cercetare;
− menţinerea şi extinderea colaborării cu mediul industrial, precum și stabilirea unor teme de
cercetare în concordanţă cu preocupările anterioare, dar şi cu relevanţă pentru mediul
economic.
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