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Abstract: În prezent există metode (de exemplu, analiza şi ingineria valorii) care ne ajută să identificăm încă 
din faza de concepere a produselor dacă acestea sunt economice sau ne ajută să reconcepem un produs 
solicitat de clienţi. Analiza Valorii se aplică la produse deja existente, iar Ingineria Valorii se aplică în cazul 
produselor noi. Obiectivele analizei şi ingineriei valorii sunt: reducerea costurilor de producţie, 
simplificarea proceselor de fabricaţie; satisfacerea cerinţelor utilizatorului; promovarea gîndirii creative. 
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1. Introducere 
 
În prezent există metode (de exemplu, analiza şi ingineria valorii) care ne ajută să identificăm încă din 

faza de concepere a produselor dacă acestea sunt economice sau ne ajută să reconcepem un produs solicitat 
de clienţi. Conducerea întreprinderilor poate selecta în felul acesta produsele pe care le poate realiza dar 
trebuie să ţină cont şi de cerinţele consumatorilor. În cazul cînd consumatorii doresc un anumit produs 
metodele moderne oferă mai multe soluţii care se analizează şi apoi se alege cea optimă. 

 
2. Definirea analizei şi ingineriei valorii 
 
Analiza Valorii se aplică la produse deja existente, este un procedeu sistematic de ameliorare a acestora 

prin eliminarea costurilor  nejustificate [1]. 
Ingineria Valorii se aplică în cazul produselor noi, este un procedeu sistematic de prevenire şi eliminare 

a unor cauze generatoare de costuri inutile prin realizarea funcţiilor cu un cost minim fără a neglija 
performanţa, se aplică din fazele de concepţie şi proiectare [1]. 

Obiectivele analizei şi ingineriei valorii sunt: reducerea costurilor de producţie, simplificarea proceselor 
de fabricaţie; satisfacerea cerinţelor utilizatorului; promovarea gîndirii creative. 

Principiile analizei şi inginerii valorii sunt [1]: 
- Principiul concepţiei funcţionale. 
- Principiul concepţiei integrate. 
- Principiul dublei/multiplei dimensionări a funcţiei. 
- Principiul echilibrului/proporţionalităţii dintre cele două dimensiuni ale funcţiei. 
- Principiul maximizării raportului dintre utilitate şi cost. 
Analiza şi ingineria valorii reprezintă o metodologie analitică bazată pe funcţii, utilizată pentru 

îmbunătăţirea afacerilor prin identificarea oportunităţilor de înlăturare a costurilor inutile din produsele sau 
serviciile lor, simultan cu asigurarea calităţii, fiabilităţii, performanţei produsului şi a altor factori critici 
ceruţi de clienţi [3]. Prin intermediul analizei şi ingineriei valorii se studiază bunurile pornind de la nevoia 
socială, de la funcţiile lor, de la serviciile pe care trebuie să le aducă utilizatorului final.  

 
3.  Utilitatea metodei 
 
Analiza şi ingineria valorii presupune două etape [2]: 
1. etapa de analiză în care: la produsele existente se pun în evidenţă funcţiile inutile şi costurile prea mari 

ale unor subansambluri în raport cu altele, în vederea eliminării sau reducerii lor, iar la produsele nou 
concepute se preîntâmpină funcţiile şi costurile inutile în vederea asigurării unui anumit nivel al valorii; 



157 
 

2. etapa de elaborare a soluţiilor care pot fi: de reconcepere pentru produsele existente, urmărind 
îmbunătăţirea valorii de întrebuinţare a acestora, sau de concepere pentru produsele nou create, având ca 
scop proiectarea unei valori optime, în concordanţă cu cerinţele pieţei.  

Dat fiind faptul că analiza şi ingineria valorii urmăreşte stabilirea unui raport optim între valoarea de 
întrebuinţare a bunului analizat şi costurile de producţie directe şi indirecte pe care le generează, aceasta se 
axează astfel pe analiza acestora. Metoda poate fi aplicată la conceperea produselor pentru a furniza 
serviciile aşteptate de utilizatori şi pentru a optimiza utilizarea resurselor întreprinderii şi are drept scop 
realizarea funcţiilor unui produs în aşa mod încât să existe o proporţionalitate între utilitatea fiecărei funcţii 
şi consumul de mijloace pentru acestea. În acest context esenţa analizei şi ingineriei valorii constă în 
următoarele etape şi faze prezentate în figura 1 [2]. 
 

 
Figura 1. Metodologia analizei şi ingineriei valorii 

 
4. Studiu de caz 
 
În prezent piaţa ne oferă o multitudine de produse de încălţăminte confecţionate de către producătorii 

autohtoni precum şi importate. Calitatea produselor oferite este diferită la fel ca şi preţul. O parte din 
producătorii autohtoni de încălţăminte (S.A. „Zorile”, S.A.”Rotan” etc.) produc încălţăminte pentru piaţa 
autohtonă, dar practică şi producţie în sistem lohn. Produsele de încălţăminte fabricate de întreprinderea S.A. 
„Zorile” ,destinate pieţei interne se caracterizează printr-un preţ destul de ridicat care se datorează influenţei 
mai multor factori. În acest scop s-a aplicat metoda Analiza Valorii pentru produsul de încălţăminte pantofi 
de uz curent pentru femei (fig. 2.) fabricate de întreprinderea S.A. „Zorile”. 

 
Figura 2. Pantofi de uz curent pentru femei [5] 
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În continuare se prezintă etapele efectuate pentru a identifica posibilităţi de reducere a costurilor de 
producţie la produsul de încălţăminte pantofi de uz curent pentru femei. 

Etapa 1. Identificarea funcţiilor produsului analizat. Funcţiile sunt caracteristicile, însuşirile 
elementare ale produsului, care luate în totalitatea lor, în interacţiunea dintre ele, constituie valori de 
întrebuinţare complete, utile [2]. S-au identificat 20 de funcţii ale produsului pantofi de uz curent pentru 
femei. 

Tabelul 1. Funcţiile produsului pantofi de uz curent pentru femei 

 
Etapa 2. Dimensionarea tehnică a funcţiilor. S-a realizat consultarea unui eşantion  de consumatori 

(zece persoane), privind importanţa funcţiilor modelului analizat, a produsului de încălţăminte pantofi de uz 
curent pentru femei, atribuind fiecărei din cele 20 de funcţii identificate o notă de la 1 la 20. Nota 1 fiind 
atribuită celei mai importante funcţii şi 20 celei mai puţin importante. Apoi s-a calculat nivelul de importanţă 
(pj) a fiecărei funcţii, prezentat în figura 3, din care s-a constatat că cea mai importantă funcţie este 
considerată F3 - aspectul exterior cu ponderea minimală (3,10%) şi cea mai neimportantă fiind F6 - purtător 
de informaţii cu ponderea maximală de 7,52%. 

 
Figura 3. Reprezentarea grafică a ponderii funcţiilor 

Etapa 3. Dimensionarea economică. Din documentaţia tehnică a produsului vizat s-a preluat şi s-a 
analizat costul de achiziţie a materiei prime şi a materialelor auxiliare, precum şi costul manoperei pentru 
fiecare operaţie tehnologică. Costurile pe grupuri de operaţii tehnologice s-au distribuit funcţiilor în 
dependenţă de importanţa pe care aceasta o are (tabelul 2). Ulterior s-a calculat ponderea fiecărui cost în 
costul total al produsului şi s-a constatat că cele mai mari costuri revin funcţiei F3 - aspectul exterior, care 
are şi cel mai mare grad de importanţă. 

Etapa 4. Analiza sistemică a funcţiilor. Scopul acestei etape este identificarea funcţiilor critice/ 
supradimensionate din punct de vedere economic, adică a funcţiilor ale căror costuri sunt mult mai mari 
decât valoarea lor de întrebuinţare. S-a comparat pentru fiecare funcţie cele două categorii de ponderi 
determinate la etapele anterioare: ponderea în valoarea de întrebuinţare (pj) cu ponderea în costul de 
producţie (kj). 
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