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1. Introducere 
 
Organizaţia trebuie să-și îmbunătăţească în mod continuu 

calitatea produselor şi serviciilor oferite. Aceasta este posibilă numai 
prin îmbunătăţirea continuă a tuturor proceselor sale, din fiecare etapă 
a spiralei calităţii, începând cu studiile de marketing pentru identificarea 
cerinţelor, şi până la asigurarea utilizării corespunzătoare a produselor, 
[1]. Rolul esenţial revine, în special lucrătorilor care trebuie să se 
preocupe permanent de îmbunătăţirea activităţilor pe care le 
desfăşoară. 

Una din problemele unei companii este organizarea sistemului 
logistic, pornind de la aprovizionare până la desfacere. Şi compania 
aleasă ca studiu de caz prezintă mai multe deficienţe în cadrul 
activităţii compartimentului logistică: probleme legate de aprovizionarea 
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cu materii prime, probleme legate de programarea şi planificarea 
activităţii de producţie, dar şi de organizare a activităţii de expediţie a 
pieselor finite către beneficiari.  

 
2. Organizarea și îmbunătățirea Serviciului Logistică  
la compania SR2C Cisnădie 
 
Compania SR2C a luat fiinţă în anul 2002, ca subsidiară 

Grupului Atlas-Franţa, producător cu renume în Europa în domeniul 
confecţiilor metalice destinate transportului pieselor auto atât 
intrauzinal, cât şi între diverse uzine [3].  

Pentru a încerca îmbunătăţirea serviciului de logistică este 
necesară în primul rând o reorganizare a acestuia, iar resursele umane 
implicate în acest proces trebuie redistribuite pentru noile sarcini.   
     Misiunea principală este aceea de a asigura animarea şi 
ameliorarea gestiunii fluxului de componente containere, pentru a 
realiza planul de fabricaţie. Dat fiind faptul că firma SR2C este o 
organizaţie de tip small-business, cu un flux anual de produse finite de 
aproximativ 30000 de unităţi, implică şi un flux important de materii 
prime şi alte subansamble, [3].  

Astfel, se propune reorganizarea serviciului logistică în trei 
compartimente, pe tipuri de activităţi desfăşurate, ca în figura 1. 

 
Fig. 1  Organizarea Serviciului Logistică la SR2C Cisnădie 

 
2.1  Re-organizarea activității de aprovizionare 
 
Și în cadrul acestei activități se propune introducerea unui 

check-list, iar recepţia fizică la primirea materiilor prime trebuie făcută 
de către responsabilul de aprovizionare pe acest formular de check-list 
în ziua primirii lor, iar dacă în urma recepţiei sunt constatate unele 
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nereguli referitoare la cantitatea de piese, lipsa documentelor de 
trasabilitate, lotul va fi refuzat. Totodată se va face o reclamaţie 
furnizorului pentru remedierea deficienţelor constatate. După 
completare check-list, piesele se vor transfera în magazie, iar 
documentele de recepţie se vor arhiva atât fizic, cât şi electronic în 
programul de gestiune al firmei, Smart BILL. 
 

2.2  Îmbunătățiri pentru activitatea de gestiune a producției 
 
Datorită specificului producției de containere utilizate în 

industria automotive, firma SR2C utilizează următoarea procedură de 
industrializare pentru fiecare produs nou, (figura 2): 

 

 
 

Schema prezentată în figura 2, arată modul în care decurge 
industrializarea unui produs nou la SR2C, pornind de la cererea 
clientului, cu primirea caietului de sarcini, proiectarea prototipului și 
fabricarea lui, până la trimiterea acestuia la client pentru validări și 
teste. Trecerea în etapa de preserie este condiționată de validarea 
prototipului de către client. Dacă în etapa de preserie, respectiv de 
realizare a celor 5 piese, sunt îndeplinite exigențele clientului, acesta 

Validare client

Proiectare 
Producție prototip  

Client   
Teste și încercări

Producție preserie 
Client   

Teste și încercări 

Acord fabricație serie

Producție serie  

Client 

Caiet de sarcini  

Cerere client Fig. 2  Procedura de industrializare 
produs nou [3] 
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va da acordul de fabricație în serie și va face comanda pentru 
fabricație. 

Dar, în procesul de fabricație există întotdeauna întârzieri. 
Pentru o imagine mai bună a procesului de producție s-a realizat o 
hartă a fluxului de valoare obținându-se următoarele valori pentru: 

 

zile.time_Lead

smin.
piese
min

zilnica cererea
disponibilzilnic  timp =Timp _tact

088

21663
125
450

=

===
  (1) 

 
Se constată, întârzieri în transferul pieselor de la o operație la 

alta, de exemplu între operațiile de îndoire tablă și cele de strunjire de 
aproximativ 4 ore. O soluție pentru a limita acest timp și al reduce o 
constituie reorganizarea producției în celule de fabricație, așa cum se 
observă în figura 3. 
 

Celula Debitare 

 
Operațiile: Tăiere cu fierăstrau 

Îndoire tablă pe Abkant,  
Găurire-Filetare 

Celula Sudură 

 
Operații: 

Mecano-Sudură 

Celula Vopsitorie 

 

Celula Montaj 

 

Fig. 3  Reorganizarea producției în celule de fabricație 
 

După introducerea acestui nou tip de organizare s-a refăcut 
Harta Fluxului de valoare, obținându-se acum un lead time de 7,58 zile. 

În concluzie, timpul de ciclu per operație (CT) se apropie de 
timpul de tact pentru operațiile realizate în cadrul noii celule Debitare, 
care reunește mai multe tipuri de prelucrări: debitare cu fierăstrău, 
presare la rece, deformare tablă la abkant, găurire-filetare. 
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2.3 Simularea gestiunii producției în WINQSB  
pentru reperul Container DACIA tip A56 

 
Pentru o mai bună gestionare a producției, se propune implementarea 

necesarului de materiale - MRP cu ajutorul produsului software WinQSB, 
având ca date de intrare: numărul de articole ale produsului, cererea, precum și 
unitatea de timp pe care se va face planificarea. 

 
Fig. 4  Ecranul Item Master din MRP 

 
Programul calculează pentru 
fiecare perioadă de timp câte 
din subcomponente sunt 
necesare, adică necesarul 
brut, câte unităţi din stoc 
sunt disponibile, cantitatea 
netă, necesarul net, care 
trebuie planificat pentru o 
nouă aprovizionare precum 
şi momentul la care se dă 
ordinul de aprovizionare 
pentru subcomponente, 

astfel că materialele sosesc tocmai când sunt necesare.  
 

2.4 Îmbunătățirea activității de expediţie containere 
 

     Societatea SR2C Cisnădie utilizează principiul externalizării 
serviciilor de transport atât intern cât şi internaţional, astfel firma devine 
1PL (First Part Logistics). Și în cadrul acestei activități au fost 

Fig. 5  MRP Report 
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constatate întârzieri, iar pentru îmbunătățirea acesteia s-a propus o 
procedură care analizează cauza întârzierii și propune soluția de 
rezolvare. Astfel, în tabelul 1 sunt prezentate două din problemele 
identificate, cauza precum și modul de rezolvare a acestora. 

Tabelul 1 
Probleme 

identificate 
Cauză Rezolvare Responsabil 

Întârziere 
livrare piese 

la client 

Aprovizionare 
deficitară cu 

materie primă 

Comandă lansată mai 
devreme+stoc 

securitate 

Responsabil 
aprovizionare 

Lipsă piese 
pentru 
livrare 

Defecțiuni tehnice 
ale mașinilor de 

producție 

Mentenanță 
preventivă prin 

elaborare plan revizii 

Responsabil 
Mentenanță 

 
3. Concluzii 
 
Ca urmare a celor prezentate s-a ajuns la următoarele 

concluzii: 
■ importanța divizării serviciului Logistică în 3 părți, cu scopul de a 

îmbunătăți activitatea acestuia; 
■ pentru compartimentul Aprovizionare rolul întocmirii unui check-

list de recepție, care apoi să fie înregistrat în programul SmartBILL; 
■ pentru compartimentul Gestiunea producției - Harta fluxului de 

valoare pe care am realizat-o, ne înfățișează diverse locuri unde 
producția întâmpină probleme, fiind necesară o reconfigurare a 
producției prin implementarea de celule de fabricație, soluție prin care 
s-a reușit reducerea lead time-ul, dar și timpul de tact care a devenit 
aproape egal cu timpul de ciclu la anumite operații;  

■ pentru partea de Expediții s-a realizat o procedura care are rolul 
de a uniformiza procesul de expediere a produselor finite. 
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