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Abstract 

The paper has the purpose to present Lean and JIT operations and the importance of its tools 

in the current economic market described by globalization and competitiveness. In this context, 

companies are trying to locate the major sources of waste production and as well they are 

searching for alternatives in order to achieve waste reduction and continuous improvement in 

order to gain a better place in their market. The focus will be on multinational corporations that 

are usually recognized as highly productive companies, but sometimes their productivity 

potential is not fully achieved and in this case Lean can be a valuable methodology to 

accomplish competitiveness for the long term. Shortly, Lean operations represents creating 

more value with fewer resources and besides the misconception that it is suitable only for 

manufacturing sectors, it can be applied in all business sectors and processes from marketing 

to finance and software development. In the end there will be an analysis on the impact of Lean 

philosophy in multinationals operational performance. 
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Introducere 

Tema lucrării este înțelegerea sistemului Lean și Just In Time prin sublinierea 

conceptelor care îi stau la baza. Scopul este acela de a prezenta operațiunile Lean și JIT și 

importanța instrumentelor sale pe piața economică actuală descrisă de globalizare și 

competitivitate. În acest context, companiile încearcă să localizeze sursele majore de producție 

și, de asemenea, caută alternative pentru reducerea pierderilor și creșterea calității, astfel încât 

să obțină un loc mai bun pe piața lor.  

În lucrare, accentul va fi pus pe corporațiile multinaționale care sunt de obicei 

recunoscute ca și companii extrem de productive, dar uneori potențialul lor de productivitate 

nu este pe deplin atins și, în acest caz, Lean poate fi o metodologie valoroasă pentru realizarea 

competitivității pe termen lung. Pe scurt, operațiunile Lean reprezintă crearea de mai multă 

valoare cu mai puține resurse și, contrar concepției că este potrivită doar pentru sectoarele de 

fabricație, poate fi aplicată în toate sectoarele și procesele de afaceri, de la marketing la finanțe, 

logistică și dezvoltarea de software. Lean nu trebuie văzut ca un program de reducere a 

costurilor, ci ca un mod de a gândi și a acționa pentru întreaga organizație, un sprijin pentru 

performanța generală. În cadrul companiilor multinaționale se constată că lipsa unei culturi 

organizaționale, comunicării și organizării le impiedică să își atingă potențialul maxim de 

productivitate. 

Lucrarea este creată prin revizuirea conceptelor din literatura de specialitate și 

compararea acestora și totodată prin actualizarea informațiilor la realitatea economică actuală. 

Având în vedere beneficiile implementării Lean, această lucrare propune o foaie de parcurs 
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pentru o aplicare cuprinzătoare, bazată pe o abordare sistematică ce oferă corporațiilor un prim 

pas în transformarea Lean. Lucrarea nu ar trebui să fie considerată un plan de implementare 

gata făcut, care trebuie respectat cu strictețe, ci mai degrabă un ghid pentru dezvoltarea 

propriului plan, deoarece fiecare companie trebuie să adapteze conceptele în funcție de natura 

propriilor activități. 

 

 

Definiții 

Operațiunile Just In Time sunt cunoscute în ziua de astăzi sub denumirea de sistem 

Lean sau producție Lean.  Implementarea sa a contribuit la succesul multor organizații și este 

utilizată de companii din întreaga lume. Beneficiile care pot fi obținute prin intermediul său 

sunt atât de impresionante încât a devenit un standard de operațiuni în multe industrii, inclusiv 

în industria automobilelor și a computerelor (Reid & Sanders, 2011).  

Sistemul Lean este atât o filozofie, cât și o metodă de planificare și control al 

operațiunilor. Sincronizarea Lean are ca scop satisfacerea imediată a cererii, fără risipă și de o 

calitate perfectă, în sincronizare perfectă cu cererea lor.  Cu toate acestea, este mult mai mult 

decât o mișcare coordonată a mărfurilor, este o filozofie organizațională completă, care 

realizează îmbunătățirea continuă a proceselor și a eficienței organizaționale prin eliminarea 

tuturor deșeurilor organizaționale. Deși a fost utilizat pentru prima dată în industria de 

fabricație, acesta a fost implementat și în sectorul serviciilor, potrivindu-se tuturor sectoarelor 

de activitate. Lean a avut și continuă sa aibă un impact profund asupra modului în care 

companiile își gestionează operațiunile. Pe scurt se poate defini ca fiind o filozofie concepută 

pentru a realiza o producție cu volum mare prin eliminarea deșeurilor și îmbunătățire continuă 

(Reid & Sanders, 2011).  

 

Origine 

Filosofia Lean își are originea în Japonia. După cel de-al doilea război mondial, 

japonezii și-au stabilit obiectivul de a-și consolida industria, care a inclus ocuparea deplină a 
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forței de muncă și o balanță comercială propice. A fost dezvoltat la Toyota Motor Company, 

iar cel mai adesea creditat cu dezvoltarea acesteia este Taiichi Ohno, vicepreședintele 

companiei. Sistemul Lean a ajutat la propulsia Toyota într-o poziție de lider în domeniul 

calității și livrării. Toyota a identificat șapte tipuri de deșeuri care trebuie eliminate din toate 

procesele operaționale. Acestea sunt: deșeuri din supra-producție, deșeuri din timpul de 

așteptare, deșeuri de transport, deșeuri de inventar, deșeuri de prelucrare, deșeuri de mișcare și 

deșeuri produse de defectele produsului. De atunci, Lean a fost adoptat pe scară largă în toate 

tipurile de industrii. Companii precum Honda, GE, Ford, Boeing, Lockheed Martin, Hewlett-

Packard, Zara și IBM se numără printre cele care au integrat Lean în procesele lor. 

În cadrul companiei Toyota s-au identificat patru reguli care ghidează activitățile de 

design, livrare și dezvoltare și care pot fi adaptate și unor organizații diferite. 

● Regula unu – munca trebuie specificată clar ținând cont de scop, timp și rezultate 

● Regula a doua - fiecare relație client-furnizor trebuie să fie directă și trebuie realizată printr-

o metodă simplă și clară de a trimite cereri și de a primi răspunsuri. 

● Regula a treia - ruta pentru fiecare produs și serviciu trebuie să fie simplă și directă. 

● Regula patru - orice îmbunătățire trebuie făcută în conformitate cu specificațiile științifice și 

tehnice, sub îndrumarea unui specialist și începând de la cel mai scăzut nivel posibil din 

organizație (Slack et al., 2010).  

 

Priorități 

Timpul sau viteza este una dintre cele mai importante priorități competitive de astăzi. 

Companiile din toate industriile concurează pentru a livra produse de înaltă calitate într-un timp 

cât mai scurt. Clienții de astăzi nu au prea multă răbdare, iar companiile care le pot satisface 

nevoia de servicii rapide devin lideri în industriile lor. A face din timp o prioritate competitivă 

înseamnă a concura pe baza tuturor problemelor legate de timp, cum ar fi livrarea rapidă și 

livrarea la timp. Livrarea rapidă se referă la cât de repede este primită o comandă; livrarea la 

timp se referă la frecvența livrărilor la timp. O altă prioritate competitivă de timp este viteza de 
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dezvoltare, mai exact care este timpul necesar pentru a duce o idee pe piață. Atunci când timpul 

este o prioritate competitivă, sistemul trebuie analizat critic, iar procesele fie se vor accelera 

prin intermediul tehnologiei, fie se vor combina sau elimina pentru a fi mai rapizi. 

 

Sincronizarea Lean 

Sincronizarea înseamnă că fluxul de produse și servicii oferă întotdeauna exact ceea ce 

doresc clienții, în cantități exacte, exact atunci când este necesar și exact acolo unde este 

necesar (Slack et al., 2010). Există trei elemente cheie care sprijină și completează sistemul 

Lean, respectiv fabricarea la timp (just in time manufacturing), managementul calității totale și 

respectul față de oameni. Aceste elemente componente includ următoarele concepte: 

eliminarea deșeurilor, viziunea largă asupra operațiunilor, simplitatea, îmbunătățirea continuă, 

vizibilitatea și flexibilitatea (Reid & Sanders, 2011). 

 

Fabricarea la timp 

Este elementul care se concentrează pe sistemul de producție pentru a realiza o 

fabricație cu valoare adăugată. Concentrându-se asupra proceselor cu valoare adăugată, 

sistemul Lean este capabil să realizeze o producție cu volum ridicat de produse de înaltă 

calitate, cu costuri reduse, satisfăcând în același timp nevoile clienților. 

Operațiunile tradiționale de fabricație sunt sisteme de tip push care se bazează pe 

anticiparea cererii viitoare de producție. Astfel, se produc bunuri în avans pentru a avea produse 

stocate în anticiparea cererii, care duce adesea la supraproducție și costuri asociate cu stocarea 

produselor în depozit.  

Potrivirea exactă a cererii și ofertei este adesea cel mai bine servită folosind sistemul 

pull prin care producția este declanșată doar de cererea reală a clienților (Porter, 2011). În mod 

similar, supermarketurile își completează de obicei rafturile numai atunci când clienții au scos 

suficiente produse de pe raft. Mișcarea mărfurilor de la depozit la raft este declanșată numai de 

semnalul de cerere a raftului gol. Unele companii de construcții stabilesc ca regulă să solicite 

livrări de materiale către șantierele lor, doar cu o zi înainte ca aceste articole să fie de fapt 
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necesare. Acest lucru nu numai că reduce dezordinea, ci accelerează timpul de producție și 

reduce confuzia și stocurile (Slack et al., 2010).  

Utilizarea kanban este o metodă de operaționalizare a sistemului pull și înseamnă card 

sau semnal în limba japoneză. Cardul Kanban specifică cantitatea exactă de produs care trebuie 

produsă (Reid & Sanders, 2011).  

Kaizen – îmbunătățirea continuă se aplică tuturor proceselor, de la reducerea costurilor 

la îmbunătățirea calității până la eliminarea deșeurilor. O organizație nu este niciodată perfectă 

și poate fi întotdeauna îmbunătățită într-un fel, astfel că îmbunătățirea continuă trebuie aplicată 

la nesfârșit (Reid & Sanders, 2011) . Pentru îmbunătățirea continuă în proces se utilizează 

instrumentul PDSA – Plan –Do – Study – Act, care descrie activitățile care trebuie efectuate. 

 

Managementul calității totale (Total quality management) 

Managementul calității totale (TQM) este integrat în toate funcțiile și nivelurile 

organizației și conceput pentru a îmbunătăți performanțele de calitate la fiecare nivel al 

organizației. Clientul este cel care definește calitatea produsului sau serviciului dorit. Sistemele 

tradiționale de control al calității utilizează conceptul de nivel de calitate acceptabil (AQL) 

pentru a indica numărul acceptabil de piese defecte, în schimb în sistemul Lean nu este 

acceptabil niciun defect.  Întreaga organizație este responsabilă pentru calitate, aceasta trebuie 

sa fie monitorizată continuu, iar o calitate slabă este o risipă care duce la costuri mari și 

pierderea clienților (Oakland, 2014).   

Obiectivul nu este doar identificarea unei probleme de calitate, ci și descoperirea cauzei 

sale, simpla identificare și eliminare a unui produs /serviciu defect nu rezolvă problema. Dacă, 

cauza problemei nu este identificată, problema va continua să se repete. Calitatea în sistemul 

Lean este centrată pe construirea calității în proces. Un proces de producție care se încadrează 

în limitele stabilite de control al calității nu ar trebui să producă un produs defect. Analiza 

Pareto este o tehnică utilizată pentru identificarea problemelor de calitate pe baza gradului lor 

de importanță, logica principiului Pareto este că majoritatea problemelor de calitate sunt 

rezultatul a câtorva cauze (Reid & Sanders, 2011).  
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Probabil că cea mai semnificativă parte a filozofiei Lean este concentrarea pe 

eliminarea tuturor formelor de deșeuri. Deșeurile pot fi definite ca orice activitate care nu 

adaugă valoare produsului sau serviciului. De exemplu, studiile arată că pentru 95% din timpul 

său, o operațiune adaugă costuri produsului sau serviciului, nu adăugând valoare (Slack et al., 

2010). Cu cât elementele procesate sunt mai mult păstrate în inventar, mutate, verificate sau 

supuse la orice altă activitate care nu adaugă valoare, cu atât durează mai mult pentru progresul 

procesului. Tipurile de deșeuri pot fi clasificate în funcție de natură, energie, timp, spațiu și 

activitatea umană (Slack et al., 2010).  

O parte a filosofiei JIT este că toată lumea din organizație ar trebui să aibă o viziune 

largă asupra organizației și să lucreze către același obiectiv, care este de a servi clientul și 

implică înțelegerea faptului că toți angajații sunt responsabili de servirea clientului. Cu cât o 

soluție este mai simplă, cu atât este mai bună. Angajații sunt încurajați să se gândească la 

probleme și să vină cu soluții simple. Problemele trebuie să fie vizibile pentru a fi identificate 

și rezolvate. Deșeurile pot fi eliminate numai atunci când sunt văzute și identificate.  O 

companie se poate adapta rapid la nevoile în schimbare ale clienților săi. O parte a sistemului 

Lean constă în proiectarea operațiunilor care sunt extrem de eficiente, dar flexibile pentru a 

satisface cerințele în schimbare ale clienților. 

Terminologia 5 S-uri poate fi considerată o metodologie simplă care ajută la eliminarea 

tuturor tipurilor de deșeuri legate de incertitudine, așteptare, căutarea informațiilor relevante, 

crearea de variații și așa mai departe. Eliminând ceea ce nu este necesar și făcând totul clar și 

previzibil, dezordinea este redusă, obiectele necesare sunt întotdeauna în același loc și munca 

este ușurată și mai rapidă (Slack et al., 2010).  Aceasta curpinde următoarele aspecte: 

eliminarea lucrurile și activităților care nu sunt necesare, accesarea cu ușurință a materialelor 

de lucru, ordinea în perimetrul zonei de lucru, organizarea spațiului de lucru, respectarea 

deplină a standardelor (Slack et al., 2010).  

 

Respect pentru oameni / implicarea tuturor 

Filozofia Lean este adesea prezentată ca un sistem total care cuprinde toți angajații și 

toate procesele din organizație. Practicile de lucru au la bază următoarele principii: disciplină, 
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flexibilitate, egalitate, autonomie, dezvoltarea personalului, calitatea vieții profesionale (QWL) 

și creativitate. Personalul își asumă mult mai multă responsabilitate, îndeplinind sarcini 

diverse. Niciuna dintre îmbunătățirile dezvoltate de sistemul Lean nu ar putea fi posibilă fără 

implicarea angajaților, fiind cea mai prețioasă resursă a unei companii. 

Ierarhia organizațională este, în general, mai plată decât în organizațiile tradiționale. O 

parte din îndatoririle lucrătorilor este să se angajeze activ în îmbunătățirea procesului de 

producție, monitorizarea calității și corectarea problemelor de calitate. Așa cum rolul 

angajaților din producție este diferit în cadrul sistemul Lean, la fel este și rolul 

managementului. Poate fi dificil pentru conducere să accepte cu adevărat noul rol al angajaților 

ca fiind responsabili pentru sarcini care în mod tradițional erau îndeplinite exclusiv de 

conducere. Cu toate acestea, un nivel mai ridicat de responsabilitate a angajaților înseamnă mai 

mult succes pentru companie în general. Rolul managementului este de a crea schimbarea 

culturală necesară pentru ca Lean să aibă succes și dezvoltarea unui sistem de recompense și 

motivare pentru stimularea personalului (Reid & Sanders, 2011).  

 

Implementare 

Am văzut că sistemul Lean afectează fiecare aspect al unei organizații, însă pentru 

implementarea sa nu sunt necesare sisteme sofisticate, ci doar implicarea angajaților și o 

atitudine corectă. Implementarea trebuie să înceapă cu o viziune comună a locului în care se 

află compania și unde vrea să ajungă. Un alt aspect important este împărtășirea rezultatelor cu 

toți cei din companie, în mod tradițional informațiile de acest tip nu sunt împărtășite. Apoi se 

pun în practică următorii pași de bază: îmbunătățirea calității, reorganizarea locului de muncă, 

reducerea timpului prin eliminarea procedurilor inutile, utilizarea unui sistem de producție 

direct proporțional cu cererea, dezvoltarea relației cu partenerii și furnizorii. 

 

Beneficii 

Succesul Lean depinde de coordonarea diferitelor departamente care în mod tradițional 

lucrau separat. În acest caz, departamentele de marketing, inginerie, producție, contabilitate, 
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finanțe și IT trebuie să lucreze împreuna pentru a atinge obiectivele întregii organizații. 

Marketingul lucrează îndeaproape cu clienții pentru a defini calitatea produsului sau 

serviciului, ingineria dezvoltă echipamente rezistente cu timp de configurare redus, 

contabilitatea dezvoltă mecanisme de costuri adecvate, finanțele monitorizează îmbunătățirile 

financiare cu așteptări realiste, iar IT proiectează un sistem informațional puternic. 

Avantajele sistemului Lean sunt foarte impresionante. Un studiu recent arată că, pe o 

perioadă de cinci ani, companiile care utilizează JIT / Lean au înregistrat o reducere cu 80-90 

% a investițiilor în inventar, o reducere cu 80-90 % a timpului, o reducere cu 75 % a 

configurării, o reducere cu 50% a spațiului necesar și o reducere cu 50% a echipamentelor de 

manipulare a materialelor (Reid & Sanders, 2011).  

 

Concluzii 

După crearea unei imagini de ansamblu în ceea ce privește sistemul Lean, se poate 

concluziona faptul că acesta se poate aplica în orice domeniu de activitate, de orice dimensiune, 

cu mențiunea de a adapta conceptele la realitatea fiecărui domeniu. Se pot aplica principiile 

Lean chiar și în activitățile zilnice ale persoanelor, pentru organizarea și coordonarea 

activităților personale într-un mod eficient.  

În companiile de dimensiuni restrânse se pot vedea rezultatele transformării Lean într-

un timp mai scurt în comparație cu rezultatele ce vor apărea în cazul multinaționalelor sau 

companiilor de mari dimensiuni. Deși firmele mici prezintă un avantaj din acest punct de 

vedere, de multe ori acestea nu sunt interesate de astfel de practici deoarece nu doresc să 

investească multe resurse pe partea de cercetare de Management. Așa că, deși procesul de 

transformare este unul complex determinat de multitudinea personalului, departamentelor și 

legislațiilor din diferite țări, corporațiile multinaționale sunt mai deschise să aplice tehnicile și 

instrumentele Lean în activitățile lor din diferite departamente și au disponibilitate pentru 

investiții pe termen lung.  

Deși majoritatea termenilor explicați pe parcursul lucrării sunt din sfera sectorului de 

fabricație, operațiunile Lean pot fi aplicate tuturor domeniilor, de la marketing la finanțe, 
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contabilitate, logistică și așa mai departe, tehnicile Lean fiind adaptate fiecărui domeniu în 

funcție de activitățile pe care le desfășoară. 

Un alt punct central al lucrării este accentul pus pe importanța angajatului în 

implementarea Lean și buna funcționare a firmei. Motivarea angajatului la locul de muncă prin 

diferitele modalități specificate anterior și crearea unui sistem clar de recompense determină 

rezultate favorabile la nivelul întregii companii. Pentru a funcționa, Lean trebuie implementat 

în cadrul tuturor departamentelor pentru toți angajații, indiferent de ierarhie. 

O tendință în companiile multinaționale este încercarea implementării sistemului Lean 

alături de un alt sistem asemănător numit Six Sigma (care reduce rata defectelor prin metode 

specifice de refacere a procesul în sine, astfel încât defectele să nu fie produse de la bun început 

(Jaipur National University - Operation Management, JNU, 2013, p. 106)) sub denumirea de 

Lean Six Sigma. Deși cele doua sisteme sunt deseori comparate, ele funcționează foarte bine 

împreună în cadrul multinaționalelor din diverse domenii de activitate.  

Această lucrare a creat premisa pentru un nou proiect de cercetare în ceea ce privește 

modul de aplicare a operațiunii Lean Six Sigma în companiile multinaționale și rezultatele 

produse.   
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