
 

Fișă de documentare – Metoda de organizare ”Just in time” 

 

Această metodă permite organizarea producţiei în flux continuu cu o fiabilitate corespunzătoare sub raportul 

termenelor de execuţie, al calităţii producţiei şi al costurilor.  

Folosirea metodei „Just in time" („Tocmai la timp") reprezintă modalitatea de organizare a producţiei „în 

flux tras" şi asigură coordonarea desfăşurării producţiei potrivit cererilor formulate în fluxul de fabricaţie, 

din aval către amonte. Aceasta înseamnă că toate comenzile de fabricaţie trebuie transmise ultimului loc de 

muncă al procesului tehnologic, de regulă acolo unde se realizează montajul general; de aici, este transmis 

locului de muncă precedent necesarul de piese şi subansambluri şi aşa mai departe. Prin acest mod de lucru, 

metoda J.I.T. se deosebeşte de sistemele clasice de producţie, care se bazează pe principiul „producţia de 

fluxuri împinse", conform căruia piesele realizate la primele locuri de muncă sunt împinse înainte, fără să 

intereseze dacă ele vor intra imediat în fabricaţie sau vor fi stocate în magazii intermediare.  

Metoda J.I.T. se caracterizează prin aplicarea principiului reducerii la minimum sau eliminării stocurilor de 

materii prime, materiale, piese, subansamble, producţie neterminată şi, implicit, reducerea costurilor aferente 

acestor stocuri, indiferent de volumul producţiei, în condiţiile creşterii calităţii produselor.  

Această metodă presupune organizarea producţiei potrivit următoarelor cerinţe:  

- diferitele materii prime şi materiale, precum şi componente ale producţiei trebuie aduse „tocmai la timp" la 

locurile de muncă pentru prelucrare, fără stocări sau timpi de aşteptare inutili;  

- pentru montajul subansamblelor, piesele necesare trebuie aduse „tocmai la timp";  

- pentru formarea şi montajul ansamblelor, diferitele subansamble şi alte componente trebuie aduse „tocmai 

la timp";  

- produsele finite trebuie executate tocmai la timp, în strictă coordonare cu termenele de livrare, pentru a se 

evita stocările inutile.  

Pentru îndeplinirea acestor cerinţe, trebuie realizate următoarele acţiuni:  

- amplasarea raţională a verigilor organizatorice, cu scopul de a reduce costurile aferente operaţiilor care nu 

creează valoarea (operaţiile de transport);  

- reducerea timpilor de pregătire-încheiere, în scopul realizării unui timp optim de schimbare a seriei;  

- realizarea unei fiabilităţi maxime a maşinilor, în scopul reducerii costurilor aferente staţionării cauzate de 

căderile accidentale ale acestora;  

- realizarea unei producţii de calitate superioară şi a activităţii de control a calităţii după principiul „control 

total în condiţiile unui control selectiv";  

- realizarea unei relaţii de parteneriat cu furnizorii;  

- educarea şi formarea forţei de muncă utilizând cele mai eficiente metode.  

Avantajele metodei J.I.T. sunt:  

- reducereacosturilor prin reducerea stocurilor, a rebuturilor, a timpului de muncă şi a modificărilor faţă de 

proiectul iniţial;  

- creşterea veniturilor prin îmbunătăţirea calităţii produselor şi creşterea volumului vânzărilor;  

- reducerea investiţiilor atât prin reducerea spaţiilor de depozitat, cât şi prin minimizarea stocurilor;  

- îmbunătăţirea activităţii de personal, a nivelului de pregătire al personalului; 

- îmbunătăţirea formelor de motivare materială a personalului, creşterea responsabilităţii angajaţilor faţă de 

rezultatele muncii; ca efect, creşterea productivităţii muncii. 

 

Aplicație 

Precizează condiţiile necesare aplicării metodei „Just in time". 


