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RЕZUMАT 

 

Tеzа соnținе: 45 pаgini, 30 ilustrаţii, 2 tabele, 20 sursе bibliоgrаfiсе. 

Сuvintе сhеiе: controlul calității, Sistemul de Management al Calității, defecte, Sistemul 

Andon.  

Оbiесt dе studiu: Asigurarea calității prin implementarea Sistemului Andon. 

Sсоpul gеnеrаl аl tеzеi: Сеrсеtаrеа şi implementarea Sistemului Andon. 

Prеzеntа luсrаrе соnţinе dаtе tеоrеtiсе și practice, exemple dеsprе stаrеа асtuаlă а 

procesului de producție în Rеpubliса Mоldоvа și rоlul Sitemului Andon în acest proces. 

 Lа fеl sе prеzintă întrеg prосеsul dе creare, implementare, utilizare, aprobare a sistemului. 

În luсrаrеа dаtă а fоst prеzеntаtă stаrеа асtuаlă, lа nivеl local și importanța înlăturării 

defectelor în procesul de producție precum și impactul acestora asupra produselor finite și a 

creșterii satisfacției clientului. 

Аu fоst еfесtuаtе сеrсеtări în timp rеаl, аnаlizе grаfiсе саrе аu fоst prеzеntаtе sub fоrmа 

unui prоgrаm dе сеrсеtаrе. Rеzultаtеlе оbţinutе vоr fi prеzеntаtе în cadrul întreprinderii ce activez 

pentru a diminua apariția defectelor și micșorarea numărului de reclamații. 
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SUMMАRY 

 

Thе thеsis соntаins:  45 pаgеs, 30 illustrаtiоns, 2 tаblеs, 20 bibliоgrаphiсаl sоurсеs. 

Kеyоwоrds: quality control, Quality Management System, defects, Andon System. 

Оbjесt tо bе studiеd: Quality assurance through the implementation of the Andon System. 

Thе purpоsе оf thе thеsis: Study and implementation of the Andon System. 

The present presentation contains theoretical and practical dates, examples of the current 

state of the production process in the Republic of Moldova and the role of the Andon System in 

this process. 

The entire process of creating, implementing, using, approving the system is presented 

here. 

In this work, the current state of affairs and the importance of removing defects in the 

production process as well as were presented their impact on the finished products and 

increasing customer satisfaction. 

They were made in real time, they were graphically analyzed, they were presented in the form of 

a program. The results obtained will be presented in the company working to reduce the occurrence 

of defects and reduce the number of claims. 
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         ÎNTRODUCERE 

   Calitate este ansamblul de proprietați și caracteristici ale unui produs care ii confera acestuia 

aptitudinea de a satisface cerințe exprimate sau implicite. Calitatea serviciilor, produselor, 

managementului, influentează calitatea celorlalte produse și procese și reprezinta un factor decisiv. 

  Managementul calităţii reprezintă ansamblul de activităţi generale de management care 

determină politica în domeniul calităţii, obiectivele şi responsabilităţile, pe care le implementează 

prin mijloace precum controlul calităţii, îmbunătăţirea calităţii, asigurarea calităţii. Managementul 

calităţii implică toţi participanţii, actorii implicaţi în realizarea produsului / procesului / serviciului, 

devine responsabilitatea tuturor nivelurilor de management, dar obligatoriu este să fie coordonat, 

condus de la nivelul cel mai de sus al unităţii. Sistemul calităţii reprezintă o modalitate 

documentată prin care furnizorul se asigură că produsele sunt conforme cu specificaţiile. 

   Avantajele implementării sistemului de management al calităţii, sunt evidente pentru clienţi dar 

şi pentru organizaţia care le furnizează:  

-cresterea veniturilor şi reducerea costurilor; 

 -credibilitatea (clientii şi potenţialii clienţi preferă să faca achiziţii de la furnizori certificati ISO, 

știind că acestia controlează in mod riguros toate procesele din cadrul organizaţiei achiziţionează 

produse cu costuri minime si de calitate garantată)  

-îmbunătăţirea imaginii organizaţiei;  

-diferenţierea faţă de concurenţă; 

-cresterea satisfacţiei clienţilor; -facilitarea participării la licitaţii; -controlul tuturor proceselor din 

cadrul organizaţiei;  

-constientizarea (responsabilizarea) personalului de implicarea sa la realizarea obiectivelor 

organizaţiei; -certificatul care atestă funcţionarea într-un sistem de management al calităţii este un 

valoros instrument de marketing. 

   Conceptul de management al calitatii totale (Total Quality Management - TQM) a fost propus de Dr. 

Edwards Deming in 1940 dar utilizarea lui a inceput in 1985 odata cu preluarea de catre americani a unor 

principii de lucru din industria japoneza:  

-Concentrarea pe procesele de imbunatatire permanenta, astfel incat procesele sa fie vizibile, repetabile 

si masurabile (Kaizen); 

-Concentrarea pe analizarea si eliminarea efectelor nedorite ale proceselor de productie (Atarimae 

Hinshitsu); 

-Examinarea modului prin care utilizatorii folosesc produsele in scopul imbunatatirii produsului 

(Kansei).  

-Extinderea preocuparilor manageriale dincolo de produs (Miryokuteki Hinshisu). 

   Elementele definitorii din Managementul Calitatii Totale sunt: 'imbunatatire permanenta' si 'la nivelul 

intregii organizatii' iar toate procesele implicate accentueaza bucla de feed-back. De exemplu: sunt firme in 

care angajatii sunt remunerati suplimentar doar pe baza numarului de imbunatatiri aduse sau altele in care 

angajatii trebuie sa aduca cel putin o idee de imbunatatire pe saptamana. Exista si programe in care managerii 

sunt obligati sa felicite angajatii pentru abilitatea cu care au identificat o problema si beau impreuna o 

cana de ceai in timp ce problema este analizata in detaliu. 

   Exista atat teoreticieni cat si practicieni care aseamana principiile TQM cu cele ale standardelor de 

calitate ISO 9000. Intre ele insa exista o diferenta majora cel putin la nivel de proces: TQM este orientata 

catre oameni, care sunt provocati permanent sa gaseasca solutii pe cand ISO 9000 este orientata spre 

proceduri detaliate, scrise si verificate frecvent. TQM are nevoie de oameni inovativi si flexibili, ISO 9000 

isi doreste oameni rigurosi si disciplinati. 
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Managementul calității totale presupune printre altele și o lupta permanentă pentru a se obtine '0' 

defecte. Dar oare pînă unde se poate ajunge cu rigorile privind calitatea ? O firmă japoneză producătoare 

de dispozitive electronice în care există un management al calității totale a primit o comandă mai 

importantă din partea unei firme europeane. Contractul stipula printre altele ca produsele livrate sa se 

incadreze intr-o limită a rebuturilor de 3%. In momentul livrarii, odata cu întreg lotul de produse, 

firma europeană a primit si un colet separat pe care scria: 'aici sunt cele 3% rebuturi comandate, nu 

stim la ce o să vă folosească, dar ne-am straduit sa fie inutilizabile conform dorintei dumenavoastră!' 

Obiectivele lucrării: 

➢ Utilizarea metodelor de control al Sistemului de Management al Calitatii cu scopul de a 

reduce defectele prin îmbunătățirea continue; 

➢ Analiza sistemului Andon cu perspectiva de a micșora numărul de defecte la etapa de 

asamblare.  

➢ Estimarea eficacității implementării sistemului Andon in aria de producție. 
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