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Abstract
Dezvoltarea organizaţiilor industriale reclamă abordări pragmatice şi sistematice ale problematicii
domeniilor în care operează, ale valorificării resurselor, ale fluxurilor de valoare etc. Situaţia
definitorie a unor astfel de organizaţii este aceea în care procese preexistente sunt continuu evaluate
şi îmbunătăţite sub aspectul eficienţei şi eficacităţii. Această situaţie face necesară o metodologie care
să identifice, să inventarieze şi să evalueze mecanismele de pierderi care afectează procesul analizat.
Dificultatea principală în construcţia unei astfel de metodologii rezidă în asigurarea caracterului
sistematic – programatic şi exhaustiv. Lucrarea de faţă încearcă să rezolve dificultatea enunţată
propunând o metodologie bazată pe metodologia deja cunoscută şi larg răspândită: Failure Mode and
Effect Analysis (FMEA), exploatându-se caracterul sistematic şi cuantificarea rezultatelor FMEA.
Caracterul sistematic este consolidat prin combinarea în angrenajul metodologiei a catalogului de
procese interne, a diagramei procesului individual, a sistematizării Ishikawa a celor 6M şi a tipologiei
pierderilor fixate prin conceptele japoneze MUDA-MURI-MURA. Pentru a ilustra metoda propusă
se prezintă un exemplu de analiză a tipurilor şi cauzelor pe structura proceselor ALRO SA –
organizaţie industrială din domeniul metalurgiei aluminiului.
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