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Recapitularea no�iunilor teoretice

Principiile analizei �i ingineriei valorii:

- conceperea func�ional� a produsului;
- determinarea bidimensional� a func�iilor;
- echilibrul dintre cost �i valoarea de întrebuin�are a produselor.

Scopul �i obiectivele AIV:

Scopul metodei – maximizarea raportului dintre valoarea de întrebuin�are 
oferit� de ansamblu func�iilor produsului �i costul economic al realiz�rii 
acestora. Sau altfel spus maximizarea raportului calitate/pre�=max.

Obiectivele urm�rite de AIV:
reducerea costurilor de produc�ie;
eliminarea func�iilor inutile;
cre�terea calit��ii, valorii de întrebuin�are a produselor
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Recapitularea no�iunilor teoretice

Exemple de realizare a etapei I: m�suri de preg�tire (preg�titoare).

Se presupune reproiectarea produsului „plac� pe rotile” (skadeboard), 
destinat unor activit��i sportive. Date fiind deosebirile constructive în func�ie de 
destina�ia acordat�, trebuie precizat dac� studiul se aplic� unui skadeboard folosit 
pentru acroba�ii sportive sau folosit în concursurile de vitez�.

Ca urmare, obiectul temei de studiu, poate fi 
„Reproiectarea�����������	
������
�
����în concursurile de vitez�, utilizând 

conceptele ingineriei valorii”.

Scopul (motiva�ia) studiului poate fi formulat� astfel:

- pentru a fabrica un alt produs care s� satisfac� mai bine nevoia�����	
��
men�ionat�;
- pentru ra�ionalizarea costurilor de fabrica�iei a produsului;
- pentru cre�terea segmentului de pia�� a produsului.
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Recapitularea no�iunilor teoretice

Exemple de realizare a etapei I: m�suri de preg�tire (preg�titoare).

Stabilirea obiectivelor studiului:

Pe baza analizei st�rii actuale a produsului, a�������
���ilor de modernizare �i 
de reducere a costului, echipa de cercetare î�i stabile�te obiectivele studiului, care 
trebuie s� fie cuantificabile.

În cazul exemplului luat, acestea pot fi:
- reducerea greut��ii produsului cu 2 kg;
- reducerea costului de produc�ie cu 25%;
- reducerea cheltuielilor materiale cu 6 lei/buc;
- îmbun�t��irea func�iilor comerciale referitoare la estetic�;
- îmbun�t��irea raportului valoare de întrebuin�are/cost de la 1,00 (situa�ia 
existent�), la 1,30, etc.
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Recapitularea no�iunilor teoretice

APLICAREA FAZEI DE DIMENSIONARE ECONOMIC� A FUNC�IILOR

Vom exemplifica aceast� metod� pentru produsul „plac� pe rotile”
(Skateboard). 

Produsul se compune din 3 subansamble: plac�, furc� oscilant� �i 
sistemul de ro�i. Aceast� construc�ie se realizeaz� cu 17 repere, dintre care 2 
sunt turnate, 2 vulcanizate �i unul injectat.

Nomenclatorul reperelor componente ale produsului �i reprezentarea 
func�iilor produsului sunt prezentate în tabelul de mai jos.
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Recapitularea no�iunilor teoretice

APLICAREA FAZEI DE DIMENSIONARE ECONOMIC� A FUNC�IILOR
Nomenclatorul reperelor componente ale produsului 

�i reprezentarea func�iilor produsului
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Recapitularea no�iunilor teoretice
APLICAREA FAZEI DE DIMENSIONARE ECONOMIC� A FUNC�IILOR

Stabilirea nivelurilor de importan�� a func�iilor se face folosind o matrice 
p�trat� în care atât pe orizontal� cât �i pe vertical� se noteaz� func�iile produsului. 

Completarea matricei presupune respectarea urm�toarelor reguli:
-func�iile se compar� dou� câte dou�. Pentru exemplu nostru se constat� c� 
func�ia B este mai important� decât func�ia A, atunci pe coloana func�iei A la 
intersec�ia cu linia func�iei B se trece cifra 0, iar pe coloana func�iei B la 
intersec�ia cu linia func�iei A se trece cifra 1.

-pe diagonala matricei se trece 1;

-dac� se constat� c� dou� func�ii sunt de acela�i importan�� atunci în matricea 
func�iilor se complecteaz� o singur� linie �i coloan� pentru ambele func�ii.

- nivelul total de importan�� al unei func�ii se ob�ine prin suma cifrelor înscrise pe 
coloana func�iei. 
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Recapitularea no�iunilor teoretice
APLICAREA FAZEI DE DIMENSIONARE ECONOMIC� A FUNC�IILOR

Ordinea de importan��, nivelurile de importan�� ale func�iilor �i ponderile în valoarea
de întrebuin�are a produsului

OBS!!
Func�ia G având acela�i nivel de importan�� ca �i func�ia obiectiv� E, pe care o 
condi�ioneaz� nu a mai fost introdus� în tabel.
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Recapitularea no�iunilor teoretice
APLICAREA FAZEI DE DIMENSIONARE ECONOMIC� A FUNC�IILOR

Produsul se compune din trei subansamble: placã, furcã oscilantã �i 
sistemul de ro�i.

Pentru a prezenta modul în care au fost repartizate cheltuielile materiale pe 
func�ii, ne vom folosi de reperul „placa de sus�inere”. 

Acest reper particip� la realizarea func�iilor A, D, E, F, H, I.
Costul materialelor pe acest reper este de 75,80 lei. 
Suma nivelurilor de importan�� pentru cele 6 func�ii este de 22.

lei45,3
22

80,75
functiilor ale importanta der nivelurilo

reperului ale totale leCheltuielinivel pe materialeleCheltuieli ============
����



10

Recapitularea no�iunilor teoretice
APLICAREA FAZEI DE DIMENSIONARE ECONOMIC� A FUNC�IILOR

Subansamblul: placã de sustinere

nivel pe materiale leCheltuieliimportanta de Nivelulfunctie fiecare pe arepartizat Suma ⋅⋅⋅⋅====

lei75,80                                     

90,645,32I 80,1345,34E
45,345,31H    25,1745,35D
35,1045,33F15,2445,37A

�≅
=⋅==⋅=
=⋅==⋅=
=⋅==⋅=

Se calculeaz� sumele repartizate pe fiecare func�ie cu rela�ia:
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Recapitularea no�iunilor teoretice
APLICAREA FAZEI DE DIMENSIONARE ECONOMIC� A FUNC�IILOR

Subansamblul: „furc� oscilant�”

Reperul „furc� oscilant�”, particip� la realizarea func�iilor: A, C, E, F, H, I.
Costul materialelor pe acest reper este de 432,40 lei.
Suma nivelurilor de importan�� pentru cele 6 func�ii este de 23.

lei80,18
23

40,432
functiilor ale importanta der nivelurilo

reperului ale  totaleleCheltuieli
nivel pe materialeleCheltuieli ===

�

Se calculeaz� sumele repartizate pe fiecare func�ie:

lei40,432                                    

                                     60,3780,182I         20,7580,184E
80,1880,181H         80,11280,186C
40,5680,183F         60,13180,187A

�=
=⋅==⋅=
=⋅==⋅=
=⋅==⋅=


