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Scop

Durată

Obiective

- Realizarea de către studenți a diagramei SIPOC și a hărții proceselor (HP) 
pentru o companie 

 

 

- 2 ore 

 

-  Stabilirea procesului și companiei pentru care se va realiza diagrama 
SIPOC și HP 

- Prezentarea diferențelor dintre diagrama SIPOC și  HP 

- Prezentarea etapelor de realizare a diagramei SIPOC și a HP 
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A. Diagrama SIPOC 
 
 1. Ce este diagrama SIPOC? 
 2. De ce să utilizăm diagrama SIPOC? 
 3. Cum se realizează diagrama SIPOC?  
 4. Necesar de materiale 
 5. Metode pentru obținerea unei diagrame SIPOC de succes  
 6. Exemple de diagrama SIPOC 
 7. Greșeli frecvente 
 
 
1. Ce este diagrama SIPOC? 
 
 Diagrama SIPOC oferă un model pentru definirea unui proces, înainte de introducerea lui în 
harta proceselor, de măsurarea lui sau de îmbunătățirea acestuia[1].  

SIPOC reprezintă un acronim: 
 
 

  
S(supplier) = furnizorul (intern sau extern), cel care se găseste la originea materiei prime, materialului, 
informației ce intră în proces 
 
I(input) = materialele și datele de intrare în proces. Intrările țin de resurse și anume: personal calificat, 
infrastructura adecvată și documentația pentru proces care poate fi sub forma unor tehnologii scrise, a 
unor proceduri, standarde de produs sau serviciu, reglementari legale etc. 
 
P(process) = procesul pe care dorim să-l analizam și a cărui schema logică o putem reprezenta pe coloana 
central 
 
O(output) = datele și produsele (serviciile)ce rezultă din proces 
 
C(customer) = clientul procesului (client intern sau extern, pregătit să "cumpere" sau nu produsul sau 
serviciul și săne furnizeze nivelul lui de mulțumire/satisfacție față de produs/serviciu) 
 
FB(feedback) = nivelul de satisfacere a necesităților clientului. Feedback-ul reprezintămodalitatea prin 
care ne asigurăm că produsul/serviciul îndeplineste condițiile stabilite la intrare (în procedură, 
tehnologie, reglementari). 
 
 
2. De ce să utilizăm diagrama SIPOC? 
  
 Înainte de a începe realizarea unor noi procese de management sau de a demara o activitate de 
îmbunătățire a unor procese existente este important să înțelegem foarte bine scopul respectivului proces.  
Realizarea diagramei SIPOC ajută atât responsabilul de proces cât și toate persoanele implicate să 
descopere influența muncii lor asupra altor departamente, procese, persoane, etc.  
 Diagrama SIPOCreprezintă un mod de structurare a tuturor informațiilor referitoare la procesele 
dintr-o companie șide a pune în consens tot ceea ce implică procesele respective. 

Diagrama SIPOC se finalizează înainte de întocmirea hărții proceselor. 

Suppliers- Inputs- Process – Outputs - Customers 
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3. Cum se realizează diagrama SIPOC? 
 
 Pentru descrierea fiecărui proces din diagrama SIPOC există câteva etape principale: 
 
 

 
 
 
1. Stabilirea numelui procesului dorit (Process). Este de dorit utilizarea unui verb (pentru stabilirea 
acțiunii) și a unei persoane/grup de persoane (pentru stabilirea subiectului procesului). 
 
2. Determinarea ieșirilor din proces (Outputs). Ieșirile trebuie să fie lucruri tangibile produse de proces 
(de ex. rapoarte, documente). 

3. Determinarea clienților procesului (Customers). Clienții sunt persoane/grupuri de persoane la care 
ajung ieșirile. Fiecare ieșire trebuie să aibă cel puțin un client. 

4. Determinarea intrărilor în proces (Inputs). Intrările reprezintă lucrurile de care are nevoie procesul 
analizat, și vor fi deasemenea, tangibile (de ex. cererile clineților).  

5. Determinarea furnizorilor procesului (Suppliers). Aceștia sunt persoane/grupuri de persoane ce 
alimentează intrările. Fiecare intrare trebuie să aibă un furnizor. Pot exista situații în care furnizorul și 
clientul să fie o singură persoană.  

6. Determinarea tuturor subproceselor ce contribuie la realizarea procesului analizat. Acestea pot fi 
activități ce susțin tranformarea intrărilor în ieșiri, și constituie baza hărții proceselor.  

 
4. Necesar de materiale 
 
 Pentru realizarea unei diagrame SIPOC sunt necesare:  

- persoană/grup de persoane care deține informații despre procesul analizat 
- hârtie, tablă 
- unelte de scris 

 
 
 
 

SIPOCSub-
proceseFurnizoriIntrăriCliențiIeșiriNume 

proces
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5. Metode pentru obținerea unei diagrame SIPOC de succes  
 
 Din practica realizării diagramelor SIPOC se desprind câteva aspecte ce duc la realizarea unei 
diagrame SIPOC de succes. Astfel[2]: 
 

- orice activitate poate fi descrisă ca un proces, iar orice proces poate fi îmbunătățit 
- ideea de start a diagramei trebuie să fie scopul realizării acesteia – ”Cum voi utiliza diagrama 

SIPOC?” 
- determinarea reală (nu cea dorită) a tuturor componetelor fiecărui proces din diagrama 
- stabilirea unor procese, constrângeri, criterii de decizie vizibile  
- stabilirea unor etape în realizarea diagramei – pentru început se va face o trecere în revistă a 

tututor părților diagramei și abia apoi se va finaliza diagrama 
- utilizarea unui minim de detalii, atât cât să fie asigurată înțelegerea diagramei  
- stabilirea clară a începerii realizării diagramei (nevoi, scop, timp, etc) 
- stabilirea clară a finalizării diagramei (când se consideră finalizată diagrama?) 
- verificarea tuturor definiților, simbolurilor, acronimelor utilizate 
- verificarea existenței în diagramă a mecanismelor de feedback 

 
 

6. Exemple de diagrama SIPOC 
 
Exemplu 1 
 

 
  
 
 
 
 
 

4 
 

http://www.google.ro/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=GA8GIscydj2uIM&tbnid=eHwYd8dwYV3HJM:&ved=0CAgQjRwwADgP&url=http://sixsigmatutorial.com/how-to-create-use-six-sigma-sipoc-tool-download-free-sipoc-tool-template-excel/27/&ei=2JFeUtbvJIjetAaWn4GQBQ&psig=AFQjCNElQp-hQqiQGWkt2dkZX23YRsUs4Q&ust=1382015832650741


Exemplu 2 

 
 
 
 
 
7. Greșeli frecvente 
 
Există câteva greșeli frecvente pe care persoanele ce realizează diagrama SIPOC este de dorit să le 
evite [2]. 
 
 
 Greșeli frecvente – AȘA NU  

 
Procesele Folosirea timpului trecut la verbele ce definesc 

procesele (de ex. Personal recrutat) 
 Numele dat proceselor definesc performanțele ori 

îmbunătățirile dorite (de ex. Recrutarea rapidă a 
personalului) 

Ieșirile Ieșirile specifică rezultatele (de ex. Rapoarte în 
timp real) 

Intrările Includerea personalului ca și intrare (însă regulile 
și politicile companiei pot fi considerate intrări, 
deoarece ”îndrumă” procesul)  
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B. Harta proceselor  
 

1. Ce este HP? 
 2. Ce conține HP?  
 3. Cum se realizează HP? 
 4. Exemple de HP 
  
 
1. Ce este HP? 
 

Harta proceselor este o reprezentare grafică a proceselor identificate în organizație. În harta 
proceselor sunt ilustrate fluxurile proceselor care influențează calitatea. O hartă a unui proces reprezintă 
întregul proces, de la început până la terminare, inclusiv: 

 
 intrările și ieșirile procesului; 
 activități și responsabilități; 
 parcursul procesului, procese paralele și bucle ale procesului; 
 puncte de decizie; 
 interacțiunile cu alte procese [3] 

 
 
2. Ce conține HP?  
 
 Într-o companie există trei categorii de procese: procese de management, procese principale 
(aduc plus-valoare) și procese suport.  
 
Exemple de procese de management: stabilirea de politici si obiective, analiza efectuata de 
management, analize si decizii privind resursersele 
 
Exemple de procese principale: productia sau serviciile prestate 
 
Exemple de procese suport: resurse umane, infrastructura, mediu de lucru, aprovizionare, transport, 
logistica, audit intern, imbunatatire, etc [4] 
 

În companii diferite, procesele pot fi încadrate în categorii diferite, în special procesele 
principale și cele suport.  De exemplu, pentru o companie ce are ca obiect de activitate distribuirea de 
facturi, procesul de distribuire va fi unul principal. Același proces, într-o companie ce oferă servicii 
pentru populație, va fi un proces suport.  
 
 Un aspect important în realizarea HP trebuie dat performanței tututor proceselor din HP. 
Performața trebuie stabilită prin obiective specifice pentru proces (de ex. Creșterea numărului de 
abonați cu x%)sau prin indicatori de performanta(de ex. 99% produse conforme, etc.). 
 
 După identificarea tuturor proceselor și realizarea diagramei SIPOC, pasul următor este 
înterconectarea tuturor proceselor în HP.  
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3. Cum se realizează HP? 
 

O hartă a proceselor bine construită poate fi de folos atunci când apar schimbări în companie 
sau cînd se dorește explicarea modului de funcționare al companiei [4]. 

 
HP se construiesțe având ca punct de plecare procesele principale din diagrama SIPOC. Pe HP 

se potindica proceduri de sistem (cu acronimul PS), proceduri operaționale (PO), planuri ale calității 
(PC) sau instructiuni de lucru (I), tehnologii (T), standarde (S), contracte (procese externalizate), 
formulare și orice alte documente considerate că sunt utilizate în definirea și realizarea procesele.  
Procedurile sunt documente care arată cum anume se desfășoară activitățile, astfel încât oricine să 
poată lucra fără să greșească [4]. 
 
 Nu există un număr maxim de proceduri, însă în implementarea unui SMC conform ISO 9001 
trebuie să existe în mod obligatoriu 6 proceduri. Acestea sunt denumite proceduri de sistem, toate 
celelalte proceduri numindu-se proceduri operaționale. Într-o companie se pot scrie tot atâtea 
proceduri câte procese se derulează în compania respectivă. Există și situații în care se poate realiza o 
singură procedură pentru mai multe procese de același timp, și cazul invers în care un proces este 
descris în mai multe documente. 
  

Cele 6 proceduri obligatorii specifiate în ISO 9001 fac referire la procesele: 
 modul în care trebuie ținute sub control documentele din companie 
 modul cum sunt ținute sub control înregistrările companiei 
 modul în care este ținut sub control produsul găsit neconform 
 modul în care se efectuează auditul intern 
 modul în care se controlează acțiunile corective  
 modul în care se controlează acțiunile preventive 

 
 Este de dorit, dar nu obligatoriu, ca numele procedurilor să fie asociate cu capitolele din ISO 
9001 în care se face referire la procesul analizat.   
 
 
4. Exemple de HP 
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Exemplu 1 

 
 
Exemplu 2 
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C. Studiu de caz 
 
1. Diagrama SIPOC 
 
Pas 1: Discuții despre ce presupune SIPOC, definiții, scop, modele, etc. 
Pas 2: Stabilirea unui proces de analizat 
Pas 3: Completarea la tablă a tuturor informațiilor referitoare la procesul de analizat (responsabil, 
nume, stabilirea condițiilor de realizare a diagramei – timp, elemente de proces, constrângeri) 
Pas 4: Determinarea Furnizori - Intrări/Cerințe – Proces - Ieșiri/Cerințe – Clienți – Feedback 
Pas 5: Finalizarea diagramei SIPOC 
Pas 6: Verificarea diagramei și eliminarea eventualelor greșeli.  
Pas 7: Stabilirea acțiunilor viitoare. 
 
Observații: Diagrama SIPOC se va completa în urma unor discuții supravegheate de cadru didactic.  
 
 
 
1. Harta proceselor 
 
Pas 1: Discuții despre ce presupune HP, definiții, scop, modele, etc. 
Pas 2: Identificarea unei posibile companii pentru care să se realizeze HP. Compania trebuie să aibă ca 
și proces principal procesul pentru care a fost finalizată diagrama SIPOC. 
Pas 3: Identificarea unor noi procese (principale, de management, suport) desfășurate în cadrul 
companiei. 
Pas 4: Completarea la tablă a informațiilor obținute și stabilirea tuturor relațiilor dintre procesele 
companiei. 
Pas 5: Finalizarea HP. 
Pas 6: Verificarea HP. 
Pas 7: Stabilirea acțiunilor viitoare. 
 
 
 

REZUMAT 
 
1. Au fost prezentate definițiile, elementele componente, pașii  de urmat pentru realizarea diagramei 
SIPOC a unui proces. 
 
2. Au fost prezentate definițiile, elementele componente, pașii  de urmat pentru realizarea hărții 
proceselor pentru o companie. 
 
3. A fost discutat și realizat un studiu de caz pentru diagrama SIPOC și pestru HP. 
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