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REZUMAT 

 

 Dezvoltarea produselor din centrele de Cercetare și Dezvoltare a intrat într-o perioada 

critică ce este influențată de creșterea calității dorită de către clienți, de inovația cerută de 

piață și de dezvoltarea rapidă impusă de managementul afacerilor. 

 Teza prezintă o cercetare multidisciplinară care are ca obiectiv principal rezolvarea 

problemelor cheie identificate în revizuirea literaturii de specialitate și mai ales identificate în 

centrele C&D ale industriei auto. 

 Pentru a satisface cerințele clienților și cerințele din partea managementului superior al 

corporațiilor de a reduce timpul de dezvoltare și de a menține calitatea, este necesar un design 

solid și flexibil al produselor. Capacitățile necesare în cadrul organizației sunt obținute prin 

exploatarea cunoștințelor și prin executarea unor acțiuni de calitate în stadiile incipiente de 

dezvoltare. 

 Prima parte a cercetării prezintă un model care gestionează activitățile de calitate din 

dezvoltarea de noi produse, urmând metodologia Proiectare pentru Sase Sigma (DFSS), fiind 

capabilă în același timp să gestioneze și să creeze cunoștințe prin managementul cunoșterii 

(KM). Obiectivul principal al modelului integrat DFSS-KM este acela de a crea un design 

puternic și flexibil al produselor și valorificarea cunoștințelor primite în timpul interacțiunii 

cu clientul, răspândirea cunoștințelor angajaților în cadrul organizației și evitarea greșelilor 

anterioare. Noul model de calitate este cuprinde treii domenii de îmbunătăție, calitate în 

organizație, dezvoltarea angajatului și relația cu clientul. 

 Este analizat rolul aplicării metodologiei Proiectare pentru Șase Sigma în industria auto 

și nivelul de îmbunătățire adus, prin intermediul unui studiu de caz ce poate fi folosit ca ghid 

pentru aplicabilitatea procesului DMADV (Definirea, măsurarea, analiza, proiectarea, 

verificarea) în proiectele de dezvoltare software din centrele C&D. 

 A doua parte oferă un cadru pentru analiza datelor de mari dimensiuni - Big Data 

Analytics - folosind date brute generate de Capitalul Uman, cu diferite canale de transformare 

a datelor. Cadrul de lucru este folosit într-un studiu de caz proiectat pentru a evalua angajații 

și pentru a înțelege și a prezice care dintre angajați prezintă un risc deosebit pentru plecarea 

din organizație. Modelul integrat DFSS-KM este optimizat prin utilizarea acestor cunoștințe – 

Business Intelligence - în timpul procesului decizional (de exemplu: nivelul calității poate fi 
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evaluat sau îmbunătățit pe baza evaluării membrilor echipei, schimbul de cunoștințe poate fi 

planificat și tratat corect pentru angajații considerați cu risc ridicat de a părăsi compania). 

 Plecând de la nevoile organizațiilor bazate pe cunoaștere, pe baza unui studiu de caz 

privind centrele C&D din industria auto, este introdus un nou model de analiză a capitalului 

uman. Modelul include o metodologie originală pentru evaluarea performanței angajaților și 

un algoritm adaptabil care reflectă atât îmbunătățirea, cât și lipsa de performanță a 

angajaților. Datele brute colectate din organizație sunt transformate în indicatori cheie de 

performanță (KPI), analizați din mai multe puncte de vedere: abilități tehnice, competențe soft 

și motivație, realizări și implicarea suplimentară a angajaților. 

 Pentru a susține și valida modelul, a fost elaborat un instrument software flexibil care 

colectează date automat din organizații, folosind conectori ce pot fi adaptați, care generează 

rezultate abundente privind măsurarea și distribuția performanțelor angajaților. Principalele 

provocări ale departamentelor de resurse umane - cuantificarea performanței resurselor 

umane, distribuirea performanțelor și identificarea timpurie a angajaților care intenționează 

să părăsească forța de muncă - sunt gestionate prin intermediul platformei IT / modelelor 

prezentate. Perspectivele sunt expuse pe diferite niveluri de granularitate, de la perspectiva 

organizației până la departament, grup și echipă. 

 Dezvoltarea unor instrumente avansate de procesare a datelor de mari dimensiuni, 

precum și aplicarea algoritmilor de învățare automată pentru analiza predictivă oferă 

managerilor de resurse umane informații utile și un avantaj competitiv pe piață. 

 Un model pentru integrarea metodelor de management al cunoașterii și a calității, 

precum și crearea unui cadru de lucru pentru analiza datelor de mari dimensiui în cadrul unei 

organizații sunt acoperite în prezenta lucrare. 

 Rezultatul este un model global care îmbunătățește calitatea produselor, facilitează 

creșterea profesională a angajaților și integrează, de asemenea, tehnicile de gestionare a 

cunoașterii. Modelul este studiat și validat în cadrul unui centru de cercetare și dezvoltare a 

unei organizații auto de prestigiu. Acesta este conceput pentru a fi utilizat de conducerea 

organizației și este dovedit a fi eficient pe baza evaluării calității, costului și timpului din cadrul 

unor proiecte reale de cercetare și dezvoltare. 

 

Keywords: Calitate, Proiectarea pentru Șase Sigma, Managementul Cunoașterii, Analiza Datelor 

de mari dimensiuni, Model integrat, Performanța organizatională, Cercetare & Dezvoltare. 

 

 “Inteligența este abilitatea de a te adapta la schimbare” 

Stephen Hawking 
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