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Proiect 3 – Realizarea hărții 
generale a proceselor pentru 
compania aleasă 
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• Generalități HP 

CUPRINS 

• Identificarea tipurilor de procese 
și a departamentelor companiei 

Proiect 3  

• Stabilirea relațiilor dintre procese 
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• Prezentarea și discutarea 
modalităților de realizare a HP Scop 

• 2 ore Durata 

 

• Identificarea de către studenți a 
departamentelor, proceselor și 
legaturilor din cadrul companiei 
analizate 
 

 

Obiectiv 

Proiect 3  
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Proiect 3  

 

 

 

Harta 
generală a 
proceselor 

• identificare 
departamente, 
procese și relațiile 
dintre ele 

• întocmire hartă 

Etapa 2 – Proiect 3 
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Proiect 3  

Harta generală a proceselor – Generalități 

reprezentare 
grafică a 

proceselor 
identificate 

în 
organizație 

fluxurile 
proceselor 

care 
influențează 

calitatea 
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Proiect 3  

Harta unui proces 

interacțiunile cu alte 
procese 

puncte de decizie 

parcursul procesului, 
procese paralele și bucle 

ale procesului 

activități și 
responsabilități 

intrările și ieșirile 
procesului 

reprezentarea 
grafică a 

întregului 
proces 
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Proiect 3  

Identificare tipuri de procese 

Procese principale: productia sau serviciile prestate 
Procese de management: stabilirea de politici si obiective, analiza efectuata de 
management, analize si decizii privind resursersele 
Procese suport: resurse umane, infrastructura, mediu de lucru, aprovizionare, transport, 
logistica, audit intern, imbunatatire, etc. 

În fiecare 
companie există 

procese 
principale 

procese de 
management 

procese suport 

Exemple de procese 
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Proiect 3  

Identificare departamente 

Companie de dimensiuni mici, mijlocii 

Receptie Productie 
Proiectare - 

Design 
Marketing Contabilitate Vânzari 
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Proiect 3  

Recepție -  interfața companiei cu exteriorul 

Identificare procese  

gestionarea și completarea formularelor contabile legate de clienți și 
autorități civile din domeniu de activitate al companiei 

pregătirea, împachetarea și aranjarea transporturilor de produse ale 
companiei 

îndrumarea clientilor spre angajatii corespunzători problemelor acestora 
sau spre rețeaua de vânzatori ai companiei 

 verificarea conturilor și obținerea plătilor pentru piesele de schimb și 
lucrările de reparații efectuate (cărți de credit, schimb, cash, transfer 
bancar, scrisoare de credit, etc) 
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Proiect 3  

Producție – descrierea etapelor de producție 

Identificare procese  

Decizii 
legate de 
procesul 
de 
producție 

produsele vor fi fabricate intensiv manual sau mecanizat? 

cum va fi organizată producția (pe produs, pe lot sau în flux)? 

care sunt factorii de producție necesari fabricării produselor 
proprii? 

unde va fi localizată (geografic) activitatea de producție? 

 unde vor fi localizate în cadrul sediilor firmei fiecare din 
departamente pentru ca fluxul de producție săse desfășoare cu 
viteză maximă posibilă? 
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Proiect 3  

Producție – pe produs, pe lot, în flux 

Identificare procese  

Producție pe produs = compania îsi folosește toți factorii de producție 
pentru fabricarea unui singur produs la un moment dat. Acest tip de 
producție se utilizează de obicei la produse unicat sau de serie foarte mică 

Producție pe loturi =  fiecare operație din procesul de producție este 
efectuată pe un lot de produse, înainte ca acesta să fie trimis pentru a fi 
prelucrat în urmatoarea etapă de producție 

Producție în flux = producția are loc într-un flux continuu, produsele 
trecând individual pe rând de la o operație la alta. Acest tip de producție 
este specific cazului fabricației de serie mare în care produsele sunt 
standardizate și pot fi efectuate utilizând o linie de producție 
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Proiect 3  

Proiectare-design 

Identificare procese  

Produse standard - 
fabricate pe baza unor 
specificații deja 
existente, testate deja pe 
piață și pentru care firma 
nu-și propune să aducă 
modificări; 

Produse speciale, 
unicat sau de serie 
foarte mică - fabricate 
fie ca urmare a unor 
comenzi speciale ale 
clienților, fie 
experimental sau pentru 
a testa piața 
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Proiect 3  

Proiectare-design  –  Etape  

Identificare procese  

definirea exactă a parametrilor noului 
produs 

efectuarea schițelor și desenelor noului 
produs 

construirea unui model 

testarea parametrilor modelului 

elaborarea specificațiilor detaliate ale 
produsului 
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Proiect 3  

Marketing  –  Acțiuni 

Identificare procese  

crearea unei strategii de marketing cât mai eficiente, care să ia în considerare activitatea de la 
toate nivelurile firmei și să țină cont de specificul produselor proprii 

delimitarea segmentului de piață pe care va acționa firma 

identificarea piaței pe care actionează. Acest proces începe de obicei printr-un studiu de piață. 
Există cazuri în care acest proces nu este atât de importan (cazul în care cei care produc sunt 
de asemenea și consumatori ai propriilor produse, deci știu foarte bine care sunt preferințele 

consumatorilor) 
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Proiect 3  

Identificare procese  

Contabilitate gestiunea 
conturilor 

procesarea 
înregistrărilor 

contabile 

achiziția și 
recepția 

mărfurilor 

gestiunea 
vânzărilor, 

lichidităților 
etc. 

salariile 
angajaților și 
alte venituri/  
cheltuieli ale 

acestora 

plata facturilor 
și tranzacțiile 

bancare 

corespondența 
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Proiect 3  

Vânzări /achiziții 

Identificare procese  

achiziționarea 
mijloacelor de 

producție 
necesare 

desfășurării 
procesului de 

producție 

vânzarea 
propriilor 
produse  

controlul 
stocurilor 
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Proiect 3  

Identificarea 
legăturilor dintre toate 
procesele  companiei 

Un proces poate avea 
una sau mai multe 
ieșiri 

Un proces poate avea 
una sau mai multe 
intrări 

Identificare relații între procese  

Ieșiri 
Intrări 

PROCES 
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Proiect 3  

Întocmire HGP 

Centralizarea tuturor 
informațiilor referitoare la 

tipuri de procese 

departamente 

procese 

relații dintre procese 

http://www.google.ro/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=Im_irUcFTRLL1M&tbnid=tBy2QTULrieYcM:&ved=0CAgQjRwwADgd&url=http://www.qualitysystems.com/support/pages/using-process-maps&ei=iEZyUqfsMMSv7AaFwoDgDw&psig=AFQjCNEd8cyo3EFiPII34ivkQv4VEZn4Ag&ust=1383307272841598
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Proiect 2  
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