
Contribuții privind implementarea Lean Six Sigma  

în organizațiile mari și IMM-urile din România 

 

1.1 Cuprins 

 
Introducere 

Capitolul 1: Stadiul cunoaşterii privind implementarea conceptelor Lean, Six Sigma și 

Lean Six Sigma  

1.1 Evoluția conceptului de calitate și a sistemelor de management al calității 

1.2  Lean - Managementul generării de valoare pentru client 

 1.2.1 Fundația Lean: Toyota Production System 

    1.2.2 Conceptul Lean 

 1.2.3 Instrumentele și domeniul de aplicație Lean 

1.3 Six Sigma - Managementul controlului variației procesului 

 1.3.1 Conceptul Six Sigma 

 1.3.2 Instrumentele și domeniul de aplicație Six Sigma 

 1.3.3. Analiză comparativă Lean – Six Sigma 

1.4 Lean Six Sigma – Managementul reducerii pierderilor și micșorării variației procesului 

 1.4.1 Conceptul Lean Six Sigma 

 1.4.2 Instrumentele și domeniul de aplicație Lean Six Sigma 

 1.4.3 Avantajele Lean Six Sigma față de Lean și față de Six Sigma 

Capitolul 2: Stadiul implementării conceptului Lean Six Sigma în România 

2.1 Analiza evoluţiei economiei românești și calității în economia românească din 1990 până 

în prezent 

2.2 Analiza implementării lean six sigma în organizaţiile mari din economia românească 

2.3 Analiza implementării lean six sigma în IMM-urile din România 

2.4 Evaluarea stadiului de implementare a managementului calității în organizațiile din 

România 

Capitolul 3: Determinarea metodelor și instrumentelor metodologiei Lean Six Sigma de 

îmbunătățire a activității organizațiilor 

3.1 Enunţarea ipotezelor 

3.2 Clasificarea organizațiilor 

3.3 Stabilirea metodei și instrumentelor de lucru 

3.4 Fazele metodologiei de îmbunătățire 



 Capitolul 4: Elaborarea unei metodologii Lean Six Sigma de îmbunătăţire a activității 

organizațiilor  

4.1 Elaborarea metodologiei de îmbunătăţire 

 4.1.1 Faza Definire 

 4.1.1.1 Logigrama fazei Definire 

 4.1.1.2 Metodologia fazei Definire 

  4.1.2 Faza Măsurare 

 4.1.2.1 Logigrama fazei Măsurare 

 4.1.2.2 Metodologia fazei Măsurare 

  4.1.3 Faza Analiză 

 4.1.3.1 Logigrama fazei Analiză 

 4.1.3.2 Metodologia fazei Analiză 

  4.1.4 Faza Îmbunătățire 

 4.1.4.1 Logigrama fazei Îmbunătățire 

 4.1.4.2 Metodologia fazei Îmbunătățire  

  4.1.5 Faza Control 

 4.1.5.1 Logigrama fazei Control 

 4.1.5.2 Metodologia fazei Control 

4.2 Analiza temporală a implementării în funcție de clasificarea organizației  

Capitolul 5: Implementarea metodologiei Lean Six Sigma în industria echipamentelor de 

automatizare și control 

5.1 Evaluarea organizației pentru implementarea metodologiei Lean Six Sigma de îmbunătăţire 

a activității 

5.2 Îmbunătățirea strategiei de colectare a creanțelor 

 5.2.1 Faza Definire 

 5.2.2 Faza Măsurare 

 5.2.3 Faza Analiză 

 5.2.4 Faza Îmbunătățire 

 5.2.5 Faza Control 

5.3 Îmbunătățirea managementului conflictelor 

 5.3.1 Faza Definire 

 5.3.2 Faza Măsurare 

 5.3.3 Faza Analiză 

 5.3.4 Faza Îmbunătățire 

 5.3.5 Faza Control 

5.4 Îmbunătățirea managementului comenzilor blocate 

 5.4.1 Faza Definire 



 5.4.2 Faza Măsurare 

 5.4.3 Faza Analiză 

 5.4.4 Faza Îmbunătățire 

 5.4.5 Faza Control 

5.5 Concluzii privind implementarea metodologiei Lean Six Sigma 

Capitolul 6: Ghid de bune practici privind implementarea metodologiei Lean Six Sigma 

6.1 Factorii critici de succes și barierele implementării Lean Six Sigma 

6.2 Foaia de parcurs a implementării Lean Six Sigma în organizație 

6.3 Ghidul implementării metodologiei Lean Six Sigma de optimizare a activității 

 6.3.1 Foaia de parcurs a clasificării organizațiilor 

 6.3.2 Foaia de parcurs a implementării metodologiei Lean Six Sigma 

Capitolul 7: Concluzii finale 

7.1 Contribuţii personale privind aplicarea conceptului lean six sigma 

7.2 Concluzii finale și perpective de dezvoltare 
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1.2 Cuvinte cheie 

 

Cuvintele cheie ale lucrării sunt următoarele: 

 Lean; 

 Six Sigma; 

 Lean Six Sigma; 

 Intreprinderi mici și mijlocii sau IMM-uri; 

 Organizații mari; 

 Metodologie de implementare Lean Six Sigma; 

 Ghid de implementare Lean Six Sigma. 

 

 

 



1.3 Sinteza lucrării 

 
Lucrarea analizează implementarea Lean Six Sigma în România în contextul pieței 

concurențiale care impune organizațiilor implementarea unor sisteme moderne de management 

al calităţii pentru creșterea competitivității lor. Lucrarea urmărește ameliorarea metodei de 

implementare prin propunerea unei noi metodologii de implementare a Lean Six Sigma, care 

se aplică selectiv în funcție de tipul organizației, precum și a unui ghid de bune practici, care să 

reprezinte foaia de parcurs a implementării Lean Six Sigma în cadrul organizațiilor românești. 

Teza de doctorat „Contribuții privind implementarea Lean Six Sigma în organizațiile mari și 

IMM-urile din România” urmăreşte realizarea următoarelor obiective:  

1. Cercetarea conceptului Lean Six Sigma pentru dezvoltarea cunoașterii 

științifice privind evoluţia calității și sistemelor de management al calității 

împreună cu instrumentele și metodologiile lor;    

2. Analiza stadiului de implementare a  conceptului Lean Six Sigma în România, 

cu referire atât la organizațiile mari, cât și la IMM-uri, pentru a documenta 

necesitatea realizării în cadrul tezei a unei metodologii de implementare a 

conceptului în țară și a unui ghid a implementare; 

3. Realizarea unei metodologii proprii de implementare a Lean Six Sigma, 

incluzând variante distincte de aplicare în funcție de tipul organizației; 

4. Realizarea unui ghid de bune practici, care să includă foaia de parcurs pentru 

implementarea Lean Six Sigma în cadrul organizației; 

5. Verificarea practică a metodologiei proprii și a ghidului de bune practici prin 

realizarea optimizării unor procese organizaționale. 

Tematica analizată în cadrul tezei răspunde nevoii de actualitate de aprofundare a 

managementului calității în economia românească, din cauza existenței unui număr limitat de 

studii și a unei documentări reduse în domeniul implementării Lean Six Sigma în cadrul 

organizațiilor mari și IMM-urilor din Romînia. 

Teza de doctorat este împărțită în șapte capitole, primele două reflectând stadiul 

cunoaşterii privind conceptele Lean, Six Sigma și Lean Six Sigma, iar ultimele cinci 

reprezentând contribuția personală adusă la dezvoltarea cunoașterii științifice a domeniului. 

Primul capitol al tezei analizează stadiul cunoaşterii privind implementarea conceptelor 

Lean, Six Sigma și Lean Six Sigma. După partea introductivă, incluzând studiul evoluției 

conceptului de calitate și a sistemelor de management al calității așa cum rezultă din studiul 

publicațiilor de specialitate,  sunt pe rând analizate stadiile cunoașterii științifice pentru Lean, 



managementul generării de valoare pentru client, pentru Six Sigma, managementul controlului 

variațiilor procesului și Lean Six Sigma. Capitolul se încheie cu o analiză a avantajelor Lean 

Six Sigma față de Lean și față de Six Sigma. 

Capitolul al doilea al tezei debutează cu o analiză a evoluţiei economiei românești și 

calității în economia românească din 1990 până în prezent, care cuprinde și un studiu al 

evoluției numărului de intreprinderi, numărului de angajați și a valorii adăugate în organizațiile 

mari și IMM-urile din România. Sunt apoi analizate stadiile implementării Lean Six Sigma atât 

în organizațiile mari, cât și în IMM-urile din economia românească. În ultima parte a capitolului 

sunt prezentate rezultatele evaluării stadiului de implementare al managementului calității în 

120 de organizații din economie, folosind metoda chestionarului. 

Capitolul al treilea al tezei cuprinde o prezentare și o selecție a metodelor și 

instrumentelor metodologiei Lean Six Sigma de îmbunătățire a activității organizațiilor ce va fi 

dezvoltată în capitolele următoare. Sunt pe rând analizate criteriile de selecție a tipului de 

metodologie de implementare și clasificarea organizațiilor după poziția lor în diagrama PICK 

de selecție. Urmează o analiză a metodei și instrumentelor de lucru ale metodologiei și în partea 

finală a capitolului prezentarea fazelor metodologiei. 

Capitolul al patrulea al tezei include elaborarea metodologiei Lean Six Sigma de 

îmbunătăţire a activității organizațiilor. Sunt prezentate pentru fiecare din cele cinci faze ale 

metodologiei DMAIC, respectiv Definire, Măsurare, Analiză, Îmbunătățire și Control 

logigrama fazei cât și metodologia specifică fazei respective. În partea finală a capitolului al 

patrulea al tezei este prezentată o analiză temporală a implementării metodologiei Lean Six 

Sigma în funcție de clasificarea organizațiilor cu ajutorul matricei de stratificare. 

Capitolul al cincilea al tezei cuprinde partea practică a tezei de doctorat, respectiv 

implementarea metodologiei Lean Six Sigma de optimizare a activității organizațiilor aplicată 

într-o organizație mare din România, care activează în industria echipamentelor de automatizare 

și control. Este prezentată detaliat situația de dinaintea implementării și după implementarea 

metodologiei, cu parcurgerea fazelor specifice metodologiei DMAIC, pentru următoarele 

activități îmbunătățite prin aplicarea metodologiei elaborate : 

 Analiza și îmbunătățirea strategiei de colectare a creanțelor ; 

 Analiza și îmbunătățirea managementului conflictelor ; 

 Analiza și îmbunătățirea managementului comenzilor blocate. 

Capitolul al șaselea al tezei include un ghid de bune practici referitoare la aplicarea 

metodologiei Lean Six Sigma de optimizare a activității organizațiilor. După o analiză a 

factorilor critici de succes și a barierelor implementării este prezentat cadrul de implementare 



pentru Lean Six Sigma în organizație. Capitolul include și un ghid privind implementarea 

metodologiei Lean Six Sigma și este completat de graficul implementării Lean Six Sigma în 

organizație. 

Ultimul capitol al tezei cuprinde concluziile finale ale tezei. El debutează cu stabilirea 

rolului și importanței implementării metodologiei Lean Six Sigma pentru organizațiile din 

economia românească, odată cu precizarea contribuţiei personale aduse la îmbunătățirea 

cunoașterii ștințifice a managementului calității. Principalele contribuții personale aduse în 

lucrare referitoare la aplicarea Lean Six Sigma sunt următoarele: 

 Realizarea unei analize detaliate a literaturii de specialitate prezentând poziția teoretică 

și practică a unui număr important de cercetători și practicieni ai calității și 

managementului calității, referitoare la termenii cheie ai prezentei lucrări de doctorat: 

Lean, Six Sigma, Lean Six Sigma, DMAIC, organizații mari, IMM-uri; 

 Realizarea unei sinteze a beneficiilor aduse organizației prin optimizarea proceselor, 

folosind metodologiile Lean, Six Sigma și Lean Six Sigma; 

 Realizarea unei comparații a conceptelor Lean și Six Sigma cu evidențierea avantajelor 

oferite de  Lean Six Sigma comparativ cu Lean și respectiv Six Sigma; 

 Elaborarea unei analize extinse privind nivelul de implementare al sistemelor de 

management al calității în cadrul organizaţiilor mari și al IMM-urilor din România; 

 Elaborarea unei cercetări privind evaluarea stadiului de implementare al 

managementului calității în organizațiile din România, folosind un chestionar propriu 

elaborat în acest scop; 

 Determinarea metodelor și instrumentelor metodologiei personale Lean Six Sigma de 

îmbunătățire a activității organizațiilor; 

 Stabilirea unor criterii de selecție a tipului de metodologie  și a modului de clasificare a 

organizațiilor, etapă care precede implementarea metodologiei proprii : 

1. Introducerea unei matrice de stratificare a organizațiilor; 

2. Definirea unor chestionare de clasificare pentru dificultățile la implementare și 

beneficiile potențiale după implementare precum și a modului de punctare a 

răspunsurilor; 

3. Poziționarea organizației pe diagrama PICK pentru determinarea tipului de 

metodologie care se va aplica;   

 Redactarea unei metodologii de îmbunătăţire originale pentru optimizarea proceselor 

organizaționale, detaliată pe trei tipuri de organizații determinate prin clasificarea 

organizațiilor, realizată în etapa de clasificare anterioară optimizării;  



 Realizarea unei analize temporale a implementării metodologiei Lean Six Sigma în 

funcție de clasificarea organizațiilor cu ajutorul matricei de stratificare; 

 Redactarea unui ghid de bune practici privind aplicarea metodologiei proprii incluzând: 

1. Analiza factorilor critici de succes și barierelor implementării Lean Six Sigma; 

2. Foaia de parcurs Lean Six Sigma în organizație; 

3. Foaia de parcurs pentru clasificarea organizației; 

4. Foaia de parcurs pentru implementarea metodologiei; 

5. Realizarea unei analize a duratelor toatale ale implementării metodologiei; 

 Implementarea practică a metodologiei Lean Six Sigma în industria echipamentelor de 

automatizare și control: 

1. Analiza și îmbunătățirea strategiei de colectare a creanțelor; 

2. Analiza și îmbunătățirea managementului conflictelor; 

3. Analiza și îmbunătățirea managementului comenzilor blocate. 

Considerând că obiectivele prezentei lucrări au fost atinse, prin cercetarea efectuată în 

teză, se deschide perspectiva continuării și adâncirii studiilor efectuate în acest domeniu, prin 

continuarea cercetărilor în direcțiile următoare, prezentate în partea finală a lucrării, astfel: 

 În cadrul lucrării au fost determinate criterii originale de selecție a tipului de 

metodologie  și a modului de clasificare a organizațiilor necesar anterior implementării.  

 Este necesară o consultare de masă a organizațiilor românești și 

determinarea manierei de stratificare, pentru continuarea cercetării și 

perfecționarea metodologiei pentru organizațiile de tipul cel mai răspândit;  

 În cadrul lucrării a fost elaborată o metodologie proprie de îmbunătăţire detaliată pentru 

trei tipuri de organizații precum și un ghid de bune practici privind aplicarea 

metodologiei incluzând foile de parcurs ale implementării. 

 Se impune validarea extinsă a metodologiei și ghidului de bune practici în 

vederea ameliorării și adaptării lor pentru specificul economiei românești; 

 Se pot dezvolta metodologii particularizate pentru aplicare în diferite zone 

de interes, cum sunt serviciile, diferite modele industriale; 

 Lucrarea a analizat factorii critici de succes și barierelor implementării Lean Six Sigma 

în cadrul organizațiilor; 

 Este necesară particularizarea analizei factorilor critici de succes și 

barierelor implementării pentru economia românească în scopul maximizării 

șanselor de succes ale proiectelor de optimizare; 



 Lucrarea a studiat infrastructura organizațională necesară pentru implementare. 

 Este necesară continuarea cercetărilor privind dezvoltarea optimă a 

infrastructurii organizaţionale în sprijinul implementării Lean Six Sigma 

considerând specificul economiei românești; 

După cum am menționat teza de doctorat a determinat noi perspective și direcții de 

cercetare pentru implementarea de succes a metodologiei Lean Six Sigma în România. După 

cum preciza Munteanu1 (2017) continuarea și consolidarea punerii în aplicare a cadrului de 

implementare Lean Six Sigma în România este o necesitate, în ciuda dificultăților și 

problemelor specifice de punere în aplicare, așa cum este singura opțiune pe termen lung pentru 

creștere și competitivitate. 
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1 Munteanu, A.M.C. (2017). Advantages of Lean Six Sigma's implementation in the Romanian economy. 

Management Research and Practice, 9(1), 54-60 


