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Realizarea casei calității pentru un produs/proces ales 

 

 

 

         

Scop 

Durată 

Obiective 

- Însuşirea aplicării metodei QFD pentru un produs/proces  

- Utilizarea și interpretarea corectă a Casei calității 

 

 

- 2 ore 

 

-  Prezentarea situațiilor în care se utilizează metoda QFD 

- Prezentarea Casei calității, a matricilor componente și a legăturilor dintre ele 

- Exemplificarea utilizării metodei QFD și realizarea Casei calității pentru un 

produs/proces 
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A. Metoda QFD -  Generalități  

 

QFD – Quality Function Deployment 

metodă de dezvoltare a unei proiectări de calitate având drept ţintă satisfacerea clientului prin 

transformarea cerinţelor acestuia în specificaţii de proiectare, constituind o metodă de asigurarea 

calităţii încă din faza de proiectare  

Pe baza unui model grafic, Casa Calităţii, metoda permite unei echipe de dezvoltare a unui 

produs să transpună cerinţele consumatorului/clientului în cerinţe ale organizaţiei, la toate nivelurile 

(cercetare, proiectare-concepţie, fabricare). 

“The voice of the customer translated into the voice of the engineer” 

Japonia – 6 caractere HIN SHINTSU KI NO TEN KAI 

•  HIN SHINTSU – Caracteristici ale calităţii; 

• KI NO – Funcţie; 

• TEN KAI – Desfăşurare. 

Metoda QFD se utilizează pentru: 

- proiectarea/fabricarea unui produs nou 

- proiectarea/realizarea unui serviciu nou 

- îmbunătățirea unui produs/serviciu existent 

 

 

B. Casa calității 
Metoda QFD se aplică pe baza unui model grafic,denumit Casa Calităţii,  constituit din matrici. 
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8 Matrici 

1. Matricea CE-urilor sau Cerinţelor; 

2. Matricea corelaţiilor CE-urilor sau Cerinţelor; 

3. Matricea importanţei CE-urilor sau Cerinţelor; 

4. Matricea planificării CE-urilor sau Cerinţelor; 

5. Matricea CUM-urilor sau Caracteristicilor sau Mijloacelor; 

6. Matricea corelaţiilor CUM-urilor sau Caracteristicilor sau Mijloacelor; 

7. Matricea relaţiilor dintre CE-uri şi CUM-uri sau dintre Cerinţe şi Mijloace; 

8. Matricea valorilor ţintă ale CUM-urilor sau Caracteristicilor sau Mijloacelor. 

 

CE –urile sunt INTRĂRILE sau CERINŢELE 

− Cerinţele clienţilor externi; 

− Specificaţiile sau caracteristicile produsului; 

− Specificaţiile sau caracteristicile părţilor componente ale produsului; 

− Specificaţiile sau caracteristicile procesului - operaţiilor de fabricare. 

  

CUM –urile sunt IEŞIRILE sau MIJLOACELE 

− Specificaţiile sau caracteristicile produsului; 

− Specificaţiile sau caracteristicile părţilor componente ale produsului; 

− Specificaţiile sau caracteristicile procesului - operaţiilor de fabricare. 

− Specificaţiile sau caracteristicile procesului de producţie. 

Casa calităţii – Etape 

 Planificarea 
produsului: 

Intrările: cerinţele 
clienţilor organizaţiei; 

Ieşirile: specificaţiile 
sau caracteristicile 

produsului. 

 Planificarea părţilor 
componente ale 

produsului: 

Intrările: specificaţiile 
sau caracteristicile 

produsului; 

Ieşirile: specificaţiile 
sau caracteristicile 

părţilor componente 
ale produsului. 

Planificarea 
procesului tehnologic 

de fabricare: 

Intrările: specificaţiile 
sau caracteristicile 

părţilor componente 
ale produsului; 

Ieşirile: specificaţiile 
sau caracteristicile 

procesului tehnologic 
de fabricare. 

Planificarea 
producţiei: 

Intrările: specificaţiile 
sau caracteristicile 

procesului tehnologic 
de fabricare; 

Ieşirile: specificaţiile 
sau caracteristicile 

procesului de 
producţie. 
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Descrierea matricilor 

  MATRICEA 1: a CE – urilor sau CERINŢELOR 

CE-urile sau CERINŢELE clienţilor organizaţiei sau ale clienţilor interni pot fi structurate sau 

rafinate, pentru o înţelegere şi o îndeplinire cât mai bună, pe trei niveluri: 

− Primare, sub forma „subsistemelor” CE-urilor; 

− Secundare, sub forma „tipurilor” CE-urilor; 

− Terţiare, sub forma „CE-urilor” propriu-zise. 

 

 

 MATRICEA 2: a CORELAŢIILOR CE - urilor sau Cerinţelor 

Se stabilesc 

1. Tipul fiecărei cerinţe, din punct de vedere al inflenţei acesteia asupra calităţii 

 − Optimizatoare, simbol „ − ”; 

 − Măritoare, simbol „ ↑ ”; 

 − Reducătoare, simbol „ ↓ ”. 

 

2. Corelaţia cerinţelor, considerate fiecare în raport cu toate celelalte 

− Corelaţie „puternic pozitivă”, simbol „↑+ ”; 

− Corelaţie „pozitivă”, simbol „ + ”; 

− Corelaţie „necorelată”, simbol „ 0 ”; 

− Corelaţie „negativă”, simbol „ - ”; 

− Corelaţie „puternic negativă”, simbol „↓-”; 

 

Pentru simplificare, corelaţia CE-urilor poate fi luată în considerare şi la trei niveluri 

− Corelaţie „pozitivă”, simbol „ + ”; 

− Corelaţie „necorelată”, simbol „ 0 ”; 

− Corelaţie „negativă”, simbol „ - ”. 

 

 

 MATRICEA 3: a IMPORTANŢEI CE – urilor sau CERINŢELOR 

Cerintelor clientilor organizaţiei sau ale clienţilor interni li-i se acordă un punctaj asociat importanţei 

fiecăreia. Scara utilizată pentru acordarea importanţei CE-urilor, Ici, poate fi de mai multe feluri 
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 MATRICEA 4: a PLANIFICĂRII CE – urilor sau Matricea Valorilor Ţintă ale CE- urilor sau 

Cerinţelor 

În matricea 4 echipa care dezvoltă un produs stabileşte, sau „planifică”, nivelul de realizare pentru 

fiecare CERINŢĂ, pe baza acordării unui punctaj.  

Analiza planificării fiecărei CERINŢE şi acordarea unui punctaj se realizează prin aplicarea metodei 

Benchmarking, prin luarea în considerare a mai multor produse competitive.  

Matricea 4 este prezentată ca format şi conţinut în aplicaţii în funcţie de etapa unde se aplică metoda 

QFD în procesul de realizare a produselor 

  

 

 MATRICEA 5: a CUM – rilor sau Mijloacelor 

În matricea 5 echipa care dezvoltă un produs stabileşte pentru fiecare CE sau CERINŢĂ una sau mai 

multe „soluţii”, adică ”CUM-uri” sau „MIJLOACE”, sau „specificaţii”, prin care se are în vedere să 

se îndeplinească cerinţa respectivă.  

Practic, fiecare „CUM” stabilit poate „participa” la îndeplinirea uneia sau a mai multor cerinţe din 

matricea 1. Matricea 5 a fost astfel concepută încât să permită prezentarea „CUMurilor” sau 

„Mijloacelor” în mod structurat, pe două sau trei niveluri, respectiv: 

− Nivelul 1, al subsistemelor „CUM-urilor”; 

− Nivelul 2, al tipurilor „CUM-urilor”; 

− Nivelul 3, al „CUM-urilor” propriu-zise. 

 

  

 MATRICEA 6: a CORELAȚIILOR CUM – rilor sau Mijloacelor 

În matricea 6 se stabilesc, ca şi în cazul CERINŢELOR din matricea 2: 

  Tipul fiecărui CUM, adică a fiecărei soluţii, care din punct de vedere al influenţei acesteia 

asupra calităţii produsului poate fi: 

− Optimizatoare, simbol „ − ”; 

− Măritoare, simbol „ ↑ ”; 

− Reducătoare, simbol „ ↓ ”. 

  Corelaţia CUM-urilor, considerate fiecare în raport cu toate celelalte, care poate fi de tip (fig. 

6.7): 

− „Pozitivă”, simbol „+ ”; 

− „Necorelată”, simbol „ 0 ”; 

− „Negativă”, simbol „ - ”. 

 

 

 MATRICEA 7: a Relaţiilor dintre CE – uri sau Cerinţe şi CUM – uri sau Mijloace 

În matricea 7 se stabilesc două mari aspecte, care au o importanţă deosebită asupra viitorului produs: 

1. Stabilirea nivelului relaţiilor Nij dintre CE-uri şi CUM –uri, mărime care exprimă „cât de mult 

realizează o soluţie sau un CUM o cerinţă dată, Cei” 

   2.    Stabilirea relaţiilor, Rij, dintre CE-uri şi CUM –uri, mărime care permite stabilirea importanţei 

absolute şi relative a fiecărui CUM şi care este folosită în analiza decizională care se realizează în 

cadrul matricii 8. 
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Stabilirea nivelului relaţiilor Nij dintre CE-uri şi CUM –uri 

Nivelul relaţiei, Nij, dintre o CERINŢĂ „i” şi un CUM „j” poate fi: 

− Relaţie puternică, în care Nij=9, în cazul în care se consideră că respectivul CUM participă 

definitoriu – hotărâtor, la realizarea cerinţei; 

− Relaţie medie, în care Nij=5, în cazul în care se consideră că respectivul CUM are o contribuţie 

medie la realizarea cerinţei; 

− Relaţie scăzută, în care Nij = 1, când se consideră că respectivul CUM are o contribuţie mică la 

realizarea cerinţei. 

Nivelul relaţiilor Nij, dintre o CERINŢĂ „i” şi un CUM „j”, se înscrie în fiecare celulă a matricei 7 

definită de linia cerinţei şi coloana CUM-ului. 

 

Stabilirea relaţiilor, Rij, dintre CE-uri şi CUM –uri 

Relaţia, Rij, dintre o CERINŢĂ „i” şi un CUM „j” se stabileşte în funcţie de tipul produsului pentru 

care se aplică metoda QFD. 

− Pentru produse noi relaţia Rij se determină prin îmulţirea importanţei unei cerinţe, Ici, cu nivelul 

relaţiei dintre CERINŢĂ şi CUM, Nij 

Rij = Ici x Nij.  

− Pentru produse existente relaţia Rij se determină prin îmulţirea punctajului importanţei absolute a 

unei cerinţe „i”, Piai, cu nivelul relaţiei dintre CERINŢĂ şi CUM, Nij 

Rij = Piai x Nij 

Relaţia Rij se recomandă să se înscrie după valoarea nivelului Nij în fiecare celulă a matricei 7 

definită de linia cerinţei şi coloana CUM-ului. 

 

Calculul punctajului importanţei absolute, Piai, asociat unei cerinţe „i”se face la planificarea 

produselor existente (Etapa 1-Planificarea Produsului). 

 Se consideră o serie de mărimi şi relaţii asociate acestora: 

• Punctajul produsului nostru azi, Inai. 

• Punctajul produsului competitiv A, IAi. 

• Punctajul produsului competitiv B, IBi. 

• Punctajul produsului nostru în viitor, Invi, care ţine seama de punctajele produselor competitive A 

şi B; 

• Coeficientul de îmbunătăţire a produsului nostru, Kîni, calculat ca raport dintre punctajul produsului 

nostru în viitor, Invi, şi punctajul produsului nostru azi, 

Inai, respectiv: 

Kîni = Invi/Inai 

 

Calculul punctajului importanţei absolute, Piai 

• Coeficientul vânzărilor în viitor pentru produsul nostru, Kvi, mărime care are valori recomandate 

astfel: 

− 1 – pentru „staţionare vânzări”; 

− 1,1 – pentru „creştere uşoară”; 

− 1,2 – pentru „creştere semnificativă”; 
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− 1,4 – pentru „creştere majoră”. 

• Punctajul importanţei absolute pentru produsul nostru, Piai, care se calculează ca produs dintre 

importanţa Ici a fiecărei cerinţe, coeficientul de îmbunătăţire 

a produsului nostru, Kîni, şi coeficientul vânzărilor în viitor pentru produsul nostru, Kvi 

Piai = Ici x Kîni x Kvi 

• Punctajul importanţei relative pentru produsul nostru, Piri, se calculează: 

Piri = (Piai x 100)/ Σ Piai. 

 

 

 MATRICEA 8: a valorilor ţintă ale CUM – rilor sau Mijloacelor 

În matricea 8 se realizează: 

 

8.1 Calculul importanţei absolute, Imaj, şi relative, Imrj, a CUM-rilor sau Mijloacelor (indicele m = 

Mijloace) cu relaţiile: 

Imaj = Σ Rij 

Imrj = (Imaj x100) / Σ Imrj 

 

8.2 Realizarea unui benchmarking competitiv în raport cu alte 2-3 produse competitive, pentru 

stabilirea punctajelor asociate fiecărui CUM sau Mijloc. In urma acestei analize se stabileşte un 

traseu preliminar al punctajului asociat CUM-urilor sau Mijloacelor pentru produsul analizat 

Punctaj de evaluare a importanţei: 

− 1- pentru „neimportant”; 

− 3 – pentru „puţin important”; 

− 5 – pentru „important”; 

− 7 – pentru „foarte important”; 

− 9 – pentru „deosebit de important”. 

 

8.3 Analiza dificultăţilor realizării CUM-rilor sau Mijloacelor la valorile luate în considerare de 

punctajul stabilit în traseul preliminar.  

 

8.4 Analiza costului realizării CUM-rilor sau Mijloacelor la valorile luate în considerare de punctajul 

stabilit în traseul preliminar.  

 

8.5 Definitivarea valorilor ţintă ale fiecărui CUM sau Mijloc ţinând seama de eventualele modificări 

ale valorilor luate în considerare de punctajul stabilit în traseul preliminar. În cadrul acestei analize, 

se stabilesc valorile finale ţintă ale fiecărui CUM sau Mijloc, ţinând seama de cele două criterii 

aplicate, respectiv, dificultăţile de realizare şi costurile estimate. 

 

8.6 Precizarea unităţilor de măsură pentru valorile ţintă ale fiecărui CUM sau Mijloc. În cadrul 

acestei activităţi valorile ţintă stabilite se prezintă astfel încât acestea să fie bine înţelese şi aplicate 

din diferite puncte de vedere, printre care şi cel referitor la unităţile de măsură. 
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D. Desfășurarea activităților. Realizarea casei calității pentru un 

produs/proces ales 

 
După prezentarea și discutarea matricilor Casei calității, studenții vor propune un 

produs/serviciu nou/existent pentru care se va realiza îmbunătățirea calității utilizând Casa calității.  

  

  

  REZUMAT 

 

1. A fost prezentată metoda QFD de asigurare și îmbunătățire a calității și condițiile utilizării ei  

2. A fost prezentată casa calității și matricile componente 

3. Impreună cu studenții a fost completată casa calității pentru produsul/procesul stabilit. 

 

 

 

 

  


