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APLICAREA FAZEI DE DIMENSIONARE ECONOMIC� A FUNC�IILOR 
 
 
 

 Vom exemplifica aceast� metod� pentru produsul „plac� pe rotile”. 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 4.1. 
 

 
Tabelul 4.1. Nomenclatorul reperelor componente ale produsului  

�i reprezentarea func�iilor produsului 
Caracteristica tehnic� 

Simbolul  
func�iei Denumirea func�iei Felul  

func�iei Denumire 
Unitate 

de 
m�sur� 

A Suport� greutatea obiectiv� Greutatea maxim� 
suportat� 75 kg 

B Permite deplasarea utilizatorului obiectiv� Vitez� de rulaj 80 km/h 
C Permite schimbarea direc�iei de rulaj obiectiv� Unghi de direc�ie 90 grade 

D Preia �i amortizeaz� �ocurile dinamice 
asigurând stabilitatea utilizatorului obiectiv� Energia cinetic� 18 dN 

E Prezint� fiabilitate obiectiv� Durata de func�ionare 
f�r� repara�ii  2000 h 

F Este u�or de transportat obiectiv� Greutate maxim� 2,7 kg 
G Între�inere u�oar� auxiliar� Durata de func�ionare 3500 h 
H Rezist� la ac�iunea factorilor dinamici obiectiv� Durata de func�ionare 3 ani 
I Prezint� aspect estetic subiectiv� - - 

 
 Pentru realizarea acestei etape au fost chestionate persoane din rândul beneficiarilor �i 
speciali�tilor. 
 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. Complectarea 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.  
 

În tabelul 4.2 se prezint� ordinea de importan��, nivelurile de importan�� ale func�iilor 
�i ponderile în valoarea de întrebuin�are a produsului. 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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Tabelul 4.2. Ordinea de importan��, nivelurile de importan�� ale func�iilor  
�i ponderile în valoarea de întrebuin�are a produsului 

Func�ia A B C D E F H I 
A 1 1 0 0 0 0 0 0 
B 0 1 0 0 0 0 0 0 
C 1 1 1 0 0 0 0 0 
D 1 1 1 1 0 0 0 0 
E 1 1 1 1 1 0 0 0 
F 1 1 1 1 1 1 0 0 
H 1 1 1 1 1 1 0 1 
I 1 1 1 1 1 1 1 1 

Total 

Nivelul de 
importan�� 7 8 6 5 4 3 1 2 36 

Ponderea în 
valoarea de 

întrebuin�are 
[%] 

19,40 22,28 16,73 13,86 11,08 8,31 2,77 5,55 100 

 
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 ============
����

 
 
Se calculeaz� sumele repartizate pe fiecare func�ie cu rela�ia: 

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

�≅
=⋅==⋅=
=⋅==⋅=
=⋅==⋅=

 

 
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
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