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Într-o perioadă de globalizare a economiei,
în care mediul de afaceri extrem de competitiv
nu permite erori de conducere, majoritatea
companiilor, atât din sectorul public, cât şi
din cel privat, se confruntă cu dificultăţi de
gestionare uriaşe. Ca şi în cazul altor
dificultăţi, managementul "inventarului"
devine tot mai mult o preocupare pentru liderii
de afaceri. Ca urmare, companiile sunt

obligate să dezvolte strategii pentru a-şi atinge
obiectivele prin distribuirea regulată şi în
continuă creştere a produselor lor. În amonte
de orice distribuţie a mărfurilor, este fără
îndoială că furnizarea şi depozitarea acestor
bunuri reprezintă o acţiune de importanţă
capitală. Este importantă în măsura în care
este justificată de preocuparea legitimă de a
susţine ciclul de funcţionare.
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Termenul de "management al lanþului de aprovizionare" a apãrut în
domeniul public atunci când Keith Oliver l-a folosit în interviul sãu din
Financial Times în 1982. A luat amploare pe la mijlocul anilor 1990 ºi a
devenit ºi mai des întâlnit spre sfârºitul anilor 1990 când tot mai mulþi
manageri au început sã îl foloseascã în denumirea funcþiilor lor.
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Lucian BELAŞCU
urmare din pagina 1

Orice optimizare a manage-
mentului este inevitabil însoţită de
căutarea minimizării costurilor
produselor, care depinde de o bună
politică de achiziţii publice şi de o
gestionare adecvată. Importanţa
gestionării inventarului nu mai
trebuie astăzi demonstrată. Mediul
competitiv forţează companiile să
depună eforturi constante de inovaţie
şi adaptare. Indiferent de domeniul
său de activitate, fiecare companie
îşi reînnoieşte în mod constant
principalii factori de succes şi îşi
reconstruieşte resursele economice.

Necesitatea de depozitare

Termenul de gestionare a stocării
cuprinde un ansamblu de tehnologii
şi procese pe care organizaţiile le
utilizează pentru a maximiza sau a
îmbunătăţi performanţa resurselor
de stocare a datelor. Este o categorie
largă care include virtualizarea,
replicarea, oglindirea, securitatea,
compresia, analiza traficului,
automatizarea proceselor, furnizarea
de stocare şi tehnicile conexe. Multe
tehnologii de gestionare a stocării,
cum ar fi virtualizarea stocării,
deduplicarea şi compresia, permit
companiilor să utilizeze mai bine
stocarea existentă. Beneficiile
acestor abordări includ costuri mai
mici - atât cheltuielile de capital unice
asociate cu dispozitivele de stocare,
cât şi costurile operaţionale per-
manente pentru întreţinerea acestor
dispozitive. Majoritatea tehnicilor de
gestionare a stocării simplifică, de
asemenea, gestionarea reţelelor şi
dispozitivelor de stocare. Acest lucru
poate permite companiilor să
economisească timp şi chiar să
reducă numărul de lucrători IT
necesari pentru a-şi menţine
sistemele de stocare, ceea ce, la
rândul lor, reduce şi costurile
generale de operare a depozitării.
Gestionarea stocării poate contribui,
de asemenea, la îmbunătăţirea
performanţei unui centru de date. De
exemplu, compresia şi tehnologia
pot permite mai rapid şi stocarea
automată, lucru care va accelera
procesul de alocare a resurselor de
stocare către diverse aplicaţii. În plus,
tehnologiile de virtualizare şi
automatizare pot ajuta o organizaţie
să îşi îmbunătăţească timpii de
producţie. Aceste tehnici de
gestionare a stocării fac posibilă
realocarea rapidă a capacităţii de
depozitare, pe măsură ce se
schimbă nevoile întreprinderii,
reducând spaţiul pierdut şi
îmbunătăţind capacitatea unei
companii de a răspunde condiţiilor
de piaţă în evoluţie.

Gestiunea depozitului este foarte
strâns legată de managementul
resurselor de stocare, resurse care
adesea se referă în special la
software-ul utilizat pentru gestiona-
rea reţelelor şi dispozitivelor de
stocare. Prin contrast, termenul
"managementul stocării" se poate
referi atât la dispozitive şi procese,
precum şi la un software real. În plus,
el presupune, în mod specific, un
software pentru alocarea capacităţii
de stocare pe baza politicilor
companiei şi a evenimentelor în curs.
Aceasta poate include gestionarea
activelor, returnarea taxelor, gestio-
narea capacităţii, gestionarea confi-
guraţiei, migrarea datelor şi a media,
gestionarea evenimentelor, gestio-
narea performanţelor şi a disponi-
bilităţii, gestionarea politicilor,
gestionarea cotelor şi capacităţile de
gestionare a mass-media. Pe scurt,
managementul resurselor de sto-
care este un subset al manage-
mentului de stocare, însă, cu toate
acestea, cei doi termeni sunt folosiţi

uneori interschimbabil. Deoarece
gestionarea stocării este o categorie
atât de largă, este dificil să se ofere
instrucţiuni detaliate despre cum să
fie instalate sau utilizate tehnologiile
de gestionare a stocării. În general,
tehnologia de gestionare a stocării
poate fi implementată ca software
sau poate fi inclusă într-un dispozitiv
hardware. Tehnicile de gestionare a
stocării pot fi aplicate pentru stocarea
primară, de rezervă sau arhivată.
Procedurile de implementare vor
varia în funcţie de tipul de gestionare
a stocării selectat şi de furnizor. În
plus, abilităţile şi instruirea adminis-
tratorilor de stocare şi a altui personal
adaugă un alt nivel capabilităţilor
organizaţiei de gestionare a stocării.

Tipuri şi sisteme
de depozitare

Există o multitudine de opţiuni
atunci când vine vorba de spaţiile de
depozitare, în funcţie de tipul de
spaţiu şi caracteristicile de care
avem nevoie pentru lucrurile noastre
sau, mai ales, dacă avem nevoie de
o opţiune de stocare pe termen scurt
sau lung. Depozitarea companiei în
mişcare: aceasta este, în general,
cea mai scumpă, dar cea mai sigură
şi mai uşoară opţiune. Companiile
în mişcare, în general, păstrează
materialele şi produsele în propriile
facilităţi care sunt fie climatice, fie
controlate de temperatură şi au
sisteme de securitate. Această
opţiune este folosită în special de
companiile pentru care costul nu
prezintă un aspect important,
deoarece pentru acestea scopul
principal este de a lucra cât mai
profesional. Clienţii care vor apela
la acest tip de companie fac parte
din categoria de clienţi pentru care
timpul este o resursă mai importantă.
Unităţi de stocare individuală: o
opţiune bună şi cu preţuri îndeosebi
accesibile pentru cei care locuiesc
într-un oraş mare este păstrarea
bunurilor la o companie de auto-
depozitare. În general, acestea au
spaţii de depozitare de dimensiuni
diferite, cu opţiuni variabile cum ar fi
climatizarea sau controlul tempe-
raturii sau unităţi exterioare. Multe
facilităţi de stocare individuală, în
general, permit chiriaşilor să-şi
viziteze unităţile ori de câte ori doresc,
în orice moment şi fără a avea loc o
întâlnire. Depozitarea mobilă:
Această opţiune de stocare implică
livrarea unei bolţi din lemn sau oţel,
a unei remorci sau a unui container
de 12 până la 16 ft. Aceste unităţi de
stocare mobile sunt apoi aduse la
locaţie pentru încărcare şi descăr-
care, pentru ca în cele din urmă să
fie transportate către un depozit.

Spre deosebire de tipul de
depozitare, un sistem de depozitare
se referă la totalitatea echipa-
mentelor şi a politicilor de operarare,
utilizate într-un spaţiu de împa-
chetare şi preluare a produselor.
Făcând referinţă la nivelul de
automatizare dintr-un depozit, se pot
distinge trei tipuri de sisteme de
depozitare - sisteme manuale de
depozitare, sisteme automate de
depozitare şi sisteme de depozitare
automată. Într-un sistem manual de
depozitare, magazionerul se
foloseşte de un vehicul pentru a se
deplasa printre culoarele din spaţiile
de depozitare. În activitatea de
destocare a produselor vor fi folosite
cărucioarele şi trans-paletele, pentru
deplasarea de la o locaţie la alta sau
stivuitoarele, folosite atât pentru
ridicarea produselor dintr-un spaţiu
de depozitare aflat la înălţime, cât şi
pentru deplasare pe culoar a mărfii.
Spre deosebire de sistemul manual
de depozitare, sistemele automate
de depozitare folosesc sisteme
tehnologice computerizate pentru
stocarea şi destocarea produselor.

Un tip de astfel de sistem îl repre-
zintă caruselul. Un carusel este un
sistem computerizat de depozitare,
utilizat pentru depozitarea şi
preluarea comenzilor de produse de
dimensiuni mici până la medii. Acest
sistem poate stoca multe produse
diferite, utilizându-se spaţiile sale
interioare care se rotesc în jurul unei
bucle închise. Un avantaj al acestui
sistem îl reprezintă faptul că perso-
nalul care se ocupă de preluarea
comenzilor poate să utilizeze timpul
obţinut din rotaţia caruselului pentru
activităţi cum ar fi sortarea,
ambalarea şi etichetarea mărfii
preluate. Un sistem de depozitare
automată este asemănător cu
sistemul automat de depozitare, dar
spre deosebire de acesta, sistemul
de depozitare automată nu va folosi
resurse umane pentru destocarea
produselor. Acest sistem va folosi
echipamente care vor distribui
automat coletele în containerele sau
cutiile ce urmează a fi pregătite
pentru transport.

Modalităţi de gestionare
a spaţiilor
destinate depozitării

În această secţiune voi descrie
fluxul de materiale dintr-un depozit,
de la primirea materialelor şi până
la redistribuire. Mărfurile sunt livrate
cu ajutorul unor camioane sau
furgonete, urmând a fi descărcate în
gara rutieră. Primul obiectiv al
personalului care recepţionează
marfa este de a verifica cantităţile şi
calitatea acestora, având în vedere
că neambalarea corespunzătoare
de către furnizor poate duce la
deterioararea lor pe parcursul
transportului. Ulterior, materialele
sunt pregătite pentru a fi transportate
în zona de depozitare. Este important
de menţionat că înainte de
depozitare, încărcăturii i se va ataşa
o etichetă specifică. În cazul în care
ambalajele originale în care a fost
transportată marfa sunt diferite de
cele folosite în intern (paleţi, semi-
paleţi sau cutii), produsele vor fi
reambalate conform regulamentului
intern al companiei, urmând a fi
transportate la o locaţie din zona de
depozitare.  Ulterior, ori de câte ori
este solicitat un produs, acesta va fi
preluat din spaţiul de stocare,
urmând a fi pregătit pentru transport.
O comandă listează produsele şi
cantităţile solicitate de un client, în
cazul unui centru de distribuţie, sau
de către o staţie de producţie/montaj,
în cazul unui depozit de producţie.
Când o comandă conţine mai multe
unităţi de stocare (SKU), acestea vor
trebui colectate şi sortate înainte de
a fi trimise în zona de transport sau
în magazia de producţie. Colectarea

şi sortarea pot fi efectuate în timpul
sau după ordinul de preluare a
comenzii.

Plecând de la activităţile mai sus
menţionate, activităţile unui depozit
pot fi divizate în patru categorii:
primire, stocare, preluare comandă
şi transport. Conform unui studiu
efectuat în Marea Britanie, alegerea
comenzilor reprezintă cea mai
costisitoare dintre activităţi, deoarece
60% din toate costurile de operare
dintr-un depozit pot fi atribuite
preluării comenzilor.

Tendinţe în industria
sistemelor de depozitare.
 Maximizarea
utilizării spaţiului

Pentru ca o companie să funcţio-
neze, aceasta va avea nevoie de un
depozit. Dar, pentru a deţine un
depozit, compania trebuie să aibă
în vedere şi costul necesar construirii
acestuia. Compania trebuie să pună
la dispoziţie capitalul necesar pentru
aprovizionarea terenului, construc-
ţiei, utilajelor, forţei de muncă şi
obiectelor depozitate, ale căror
costuri adunate se pot ridica la o
sumă semnificativă de bani.
Majoritatea companiilor doresc să
maximizeze utilizarea depozitului, fie
prin simplificarea amplasării şi
alegerii mărfurilor, fie prin reducerea
timpului în care mărfurile sunt
depozitate în depozit, sau fie prin
automatizare pentru a minimiza
costurile forţei de muncă, îmbună-
tăţind în acelaşi timp precizia. De
asemenea, maximizând utilizarea
spaţiului şi asigurându-se că este
posibil să stocheze cât mai multe
articole în cel mai optim spaţiu,
companiile pot atât reduce costurile,
cât şi îmbunătăţi eficienţa depozitului.

Dimensiunea unui depozit poate
afecta în mod direct costurile
suportate de o companie. Nu
reprezintă o bună practică de afacere
dacă depozitul deţinut este de
dimensiuni mari, deoarece spaţiul
acela va fi folosit pentru a stoca acolo
un număr mare de articole, articole
care la rândul lor au nişte costuri
asociate. În plus, datorită dimen-
siunii mari a depozitului, personalul
nu va utiliza spaţiul în mod eficient şi
acest lucru va provoca timpi de
călătorie inutil de lungi între locaţii,
timpi pierduţi care la rândul lor vor
provoca costuri suplimentare de
combustibil, costuri de muncă şi
întârzieri la încărcarea sau
descărcarea remorcilor.

Spre deosebire de un depozit
mare, depozitele mai mici pot
determina companiile să fie mai
creative în gândirea lor, ceea ce
poate duce la îmbunătăţirea utilizării
spaţiului din depozit, rezultatul

obţinut fiind perioade mai scurte de
călătorie între locaţii, ceea ce va duce
la îmbunătăţirea încărcării şi des-
cărcării şi îmbunătăţirea eficienţei în
general.

În interiorul unui depozit, atunci
când spaţiul nu este o problemă,
asigurarea că spaţiul de depozitare
este în concordanţă cu articolele care
trebuie stocate, este deseori trecută
cu vederea. Luând ca exemplu un
produs finit ambalat într-un container
de 3x3 metri, pentru dimensiunile
acestui ambalaj zona de depozitare
va trebui să reflecte acea mărime.
Dacă raftul de la locaţie a fost
proiectat pentru a accepta cutii de
4x4 metri, atunci acesta va fi folosit
ineficient deoarece există foarte mult
spaţiu gol care nu va fi folosit dacă o
cutie pătrată de 3 metri va fi plasată
acolo. Asigurându-se că locaţia în
cauză este potrivită pentru articol,
această schimbarea va elibera
spaţiu în depozit, şi astfel compania
nu va mai plăti pentru a stoca aer în
jurul articolului.

O altă soluţie care poate maximiza
utilizarea spaţiului este reprezentată
prin folosirea containerelor din
depozit care se potrivesc cel mai bine
articolului ce urmează a fi depozitat.
Se întâmplă des ca un articol care
nu este ambalat să necesite
plasarea sa într-un recipient de
depozitare înainte de a fi depus pe
rafturi. Multe depozite nu posedă
containere de depozitare de diverse
dimensiuni şi astfel ele adoptă o
abordare de folosire a unor contai-
nere unice pentru toate articolele.
Acest lucru înseamnă că spaţiul unui
container folosit de un articol de
dimensiuni mari, cum ar fi câţiva
metri de conducte din PVC, va fi
folosit pentru depozitarea unor
articole de diminesiuni mici, cum ar
fi o supapă de înlocuire pentru o
pompă. Pompa poate umple
containerul în proportie de 85%, în
timp ce conducta abia ocupă 10%
din recipient. Atunci când
containerele sunt depozitate pe raft,
spaţiul folosit va părea a fi utilizat
corespunzător, dar, în realitate, există
foarte mult spaţiu irosit în interiorul
containerelor, ceea ce înseamnă că
maximizarea spaţiului a fost folosită
incorect şi acest lucru se va răsfrânge
asupra costurilor companiei.

Maximizarea utilizării spaţiului are
ca efect vizibilitatea facilă asupra
inventarului, iar articolele vor fi mult
mai uşor de găsit. Unele depozite
ce posedă un spaţiu limitat pot
adăuga mai multe articole pe un raft,
având impresia că acest lucru ajută
la utilizarea completă a spaţiului. În
realitate, rezultatele pot fi dăună-
toare, deoarece unele articole pot
deveni mai greu de identificat dacă
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în faţa lor vor fi aşezate articole de
dimensiuni mai mari. Acest lucru
poate încetini ridicarea şi livrarea de
articole către client ceea ce, eventual,
va afecta satisfacţia clientului. Sunt
situaţii în care o companie, în urma
unui proiect de maximizare a utilizării
spaţiului, descoperă că de fapt nu
au nevoie de un depozit atât de mare
pe cât îl foloseau. Atunci, acest lucru
va duce la o serie de posibilităţi
generatoare de venituri, cum ar fi
închirierea spaţiului din depozit la o
terţă parte sau mutarea altor facilităţi
ale companiei în spaţiul depozitului,
şi astfel reducând costurile în altă
parte sau folosind spaţiul rămas
pentru fabricaţie suplimentară.

Metode de control
al spaţiului de depozitare
într-un sistem logistic

Funcţia principală a unui sistem
de control al depozitului este de a
primi informaţii de la sistemul gazdă
de nivel superior, cel mai adesea
acesta fiind sistemul de manage-
ment al depozitului, şi le traduce
pentru operaţiunile zilnice. Un
obiectiv comun este acela de a
asigura o situaţie în care angajaţii
depozitului nu trebuie să redepro-
ducă informaţii, deoarece acestea
se află deja într-un singur sistem sau
sunt colectate automat. Sistemul de
control al depozitului devine de
obicei interfaţa utilizată pentru a
gestiona procese, persoane şi
echipamente la nivel operaţional.
În sistemul logistic, un impact major
îl reprezintă fiecare decizie luată cu
privire la stocurile de mărfuri dintr-
un depozit. Atât continuitatea
desfăşurării propriei activităţi, cât şi
nivelul serviciului logistic sunt
determinate de aceste decizii.
Profitabilitatea activităţii logistice se
datorează atât costurilor mărfii
păstrate în stoc, cât şi altor costuri
asociate, cum ar fi costurile de
lansare şi depozitare ale unei
comenzi sau costuri de ambalare şi
transport. Pentru a lucra în mod
eficient, logisticienii se folosesc de
multiple metode de control cum ar fi
metodele MRP, DRP sau JIT, însă
pot implementa şi un şir de metode
de planificare. În logistică, sistemele
de control pot fi periodice sau
continue, clasificare bazată pe
frecvenţa lor sau pot fi sisteme de
control modificate, de tipul MRP, DRP
sau JIT, acestea din urmă repre-
zentând o variaţie a sistemelor de
control periodice sau continue.

Nevoia de cunoaºtere
 în timp real a

 stocului dintr-un
 depozit a dus la
 implementarea
 sistemului de

control continuu,
un sistem în care
analiza stocului

se realizeazã zilnic.

Exactitatea controlului continuu
este determinată de această
cunoaştere în timp real a stocului
fiecărui articol. Ca urmare a acestei
metode de control, o anumită
cantitate dintr-un articol va fi
comandată atunci când cantitatea
totala, formată din stocul actual din
depozit şi cantitatea deja comandată
de la furnizori, se află sub pragul critic
de reaprovizionare. Caracteristica
esenţială a acestui tip de sistem de
control este reprezentată de
caracterul fix al cantităţii ce trebuie
comandată. Cantitatea necesară va
fi obţinută prin folosirea formulei
EOQ. Dacă nivelul de reapro-

vizionare este acelaşi cu cantitatea
ce a fost comandată, atunci
comanda plasată furnizorului va
ajunge în depozit în acelaşi timp cu
momentul în care o nouă comandă
a fost lansată. Controlul periodic se
referă la periodicitatea (aceasta
poate fi săptămânală, la două
săptămâni, lunară) prin care sunt
analizate stocurile dintr-un depozit.
Un dezavantaj al acestui tip de
control îl reprezintă faptul că nivelul
stocului unui articol poate scădea
sub nivelul de reaprovizionare înainte
de realizarea următoarei operaţiuni
de control. În comparaţie cu sistemul
de control continuu mai sus
menţionat, nivelul de aprovizionare
caracteristic sistemului de control
periodic este mai ridicat din punct
de vedere cantitativ. Un alt element
specific acestui sistem îl reprezintă
faptul că stocul mediu este, de
asemenea, mai mare. Pe lângă
aceste două tipuri de sisteme de
control, periodice sau continue, mai
există şi alte tipuri de sisteme de
control, şi anume sisteme de control
modificate, sisteme de reapro-
vizionare, dintre care putem reaminti
sistemul de reaprovizonare în funcţie
de nivelul ţintă, dar şi sistemul de
reaprovizionare opţional.

Printre filozofiile de control al sto-
curilor folosite de-a lungul anilor, se
pot enumera metodele JIT (just-in-
time), MRP (material requirements
planning) şi DRP (distribution
resource planning).

Scopul folozofiei JIT

este acela de a menţine cantitatea
necesară de materiale în locul
potrivit, la momentul potrivit şi pentru
a realiza cantitatea potrivită de
produse. Cerinţele clienţilor sau ale
producţiei se bazează pe o sincro-
nizare a întregului canal de aprovi-
zionare/livrare. Printre caracteristicile
importante ce definesc filozofia JIT
se pot enumera: relaţiile strânse
dintre companie şi un număr
restrâns de furnizori şi transportatori;
schimbul frecvent de informaţii între
client şi furnizori; urmărirea menţi-
nerii unui nivel scăzut de stocuri,
datorat frevenţei ridicate a producţiei,
dar şi a cumpărării şi transportului
unui volum mic de materiale;
eliminarea incertitudinii în relaţia
dintre aprovizionare şi distribuţie, de
fiecare dată când este necesar;
stabilirea obiectivelor în ceea ce
priveşte calitatea. Obţinerea unei
calităţi superioare este prioritară.
Filozofia JIT susţine deseori idei
precum: eliminarea stocurilor din
cadrul unui lanţ de aprovizionare sau
livrare. Acesta este principalul scop
al utilizatorilor care susţin metoda JIT.
Pentru atingerea acestui obiectiv
este important ca livrările să fie
frecvente, cantităţile comandate să
fie mici şi să corespundă unei cereri
imediate; JIT văzut ca un sistem de
control al producţiei; înlăturarea
risipei prin reducerea unor activităţi
care nu aduc nici un avantaj
companiei. Printre posibilele surse
de risipă care ar trebui fie reduse, fie
eliminate, se numără: produsele
defecte, producţia în exces, stocurile
de materiale, excesivitatea în ceea
ce priveşte deplasarea şi manipu-
larea bunurilor, aplicarea ineficientă
a metodelor de lucru, limitele proce-
sului, dar şi timpul de aşteptare;
managementul resurselor umane,
prin care lucrătorii trebuie să aibă
multiple aptitudini şi să se adapteze
uşor felului în care sunt gestionaţi,
pentru a putea face faţă cererilor
mereu schimbătoare. Personalul
este încurajat să contribuie la
soluţionarea problemelor care apar
şi să aducă noi idei, în scopul îmbu-
nătăţirii continue a performanţelor.

Datorită interesului crescut în
utilizarea acestei filozofii şi prin

apelarea la tehnologii avansate de
producţie, specialiştii au dezovltat o
metodă anvasată a JIT şi anume JIT
II. JIT II a fost concepută de Bose
Corporation, urmând a fi imple-
mentată de-a lungul anilor de
numeroase alte companii majore.
Principiul care stă la baza JIT II îl
reprezintă participarea comună la
planificarea şi îndeplinirea cerinţelor
de materiale, ce au ca scop
facilitarea ansamblului operaţiunilor.
Pentru asigurarea unor condiţii
optime de aplicare a filozofiei JIT,
companiile se folosesc de specialişti
în domeniul cumpărării. Rolul
acestor specialişti se reflectă în:
relaţiile lor cu funcţia de proiectare;
relaţiile cu furnizorii. Furnizorii sunt
aleşi în funcţie de nivelul de
performanţă pe care îl pot oferi, iar
scopul ambelor părţi este de a
reduce costurile; identificarea unor
potenţiali furnizori care să fie capabili
să ofere termeni scurţi şi constanţi
de  reaprovizionare, dar şi un nivel
ridicat al calităţii; dezvoltarea anu-
mitor programe de certificare pentru
furnizorii aleşi, astfel încât un nivel
înalt de calitate să fie asigurat. Se
doreşte ca înainte de a pleca de la
sediul furnizorului toate produsele să
îndeplinească specificaţiile de
calitate negociate; evaluarea perfor-
manţelor furnizorilor.

De-a lungul
 timpului, au fost
 identificate atât
 avantaje cât ºi
 dezavantaje în
ceea ce priveºte
 filozofia JIT.

Avantajele JIT sunt strâns legate
de costuri, calitate, proiectare,
eficienţă administrativă, produc-
tivitate, dar şi cerinţe de capital. Însă,
metoda JIT nu are doar avantaje.
Cauzele potenţiale care aduc
dezavantaje filozofiei JIT fac referire
la: tehnicile necorespunzătoare unei
previzionări corecte a cererii;
inabilitatea unor funizori de a se
adapta la modificările cererilor
primite; imposibilitatea furnizorilor de
a livra frecvent şi la timp produsele
comandate; nivelul de calitate oferit
de unii furnizori care nu este în
concordanţă cu termenii negociaţi;
barierele de comunicare, atât între
furnizor şi client, cât şi între
departamentele din cadrul firmei
cumpărătoare; creşterea costului pe
baza cantităţii comandate; în funcţie
de cantitatea comandată preţul
primit de la furnizor poate varia
semnificativ.

Spre deosebire de
 JIT, al cãrui

obiectiv este dat de
 relaþia dintre client
 ºi furnizor, metoda

 MRP, se
concentreazã

pe produsul finit
care va încorpora

articolele
 componente.

Termenul de MRP provine de la
planificarea cerinţelor de materiale
şi are ca obiectiv punerea în aplicare
a unor proceduri, decizii, reguli, dar
şi înregistrări ce transformă un plan
de producţie în cerinţe nete.
Abordarea sa specifică este de a
controla fluxul de materiale necesar
satisfacerii cerinţelor planificate, şi
nu pentru simpla reaprovizionare a
stocurilor. Necesarul de noi materiale
este dependent de previzionarea
unor viitoare cerinţe de produse
finale. Obiectivele principale ale MRP
sunt cele de: sincronizare a co-
menzilor, dar şi livrărilor de compo-
nente cu nevoile producţiei;
disponibilitate a articolelor necesare
în momentul în care sunt solicitate
de către producţie sau cu o marjă
relativ mică de timp faţă de data la
care au fost cerute; promovare a unei
planificări comune între furnizor şi
client pentru a îndeplini cerinţele
producţiei; acţiune rapidă atât din
partea logisticienilor, cât şi a
furnizorului, pentru a evita cazurile
unor lipse de materiale, atunci când
apar urgenţe, prin noi cereri de
materiale sau atunci când în urma
unor evenimente neprevăzute
livrările sunt întârziate. Pentru a
preveni viitoare erori în domeniul
producţiei, este necesar ca utilizatorii
metodei MRP să aibă în vedere
următoarele aspecte: previzionarea
vânzărilor produselor finale, în urma
căreia se va estima cantitatea
necesară de materiale pentru a fi
comandată; lansarea din timp a
comenzilor, astfel încât furnizorii să
îşi poată elabora un plan de livrare
(dacă tehnologia de care dispune
furnizorul permite livrarea în totalitate
a materialelor, la data cerută de
client, atunci el poate propune o
livrare eşalonată pentru a nu opri
producţia); planificarea producţiei
astfel încât să fie posibilă generarea
de noi cereri de produse compo-
nente ale produsului final; cunoaş-
terea stocurilor disponibile din
depozit pentru a determina dacă
este necesară lansarea de noi
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comenzi. Se vor lua în calcul atât
stocurile existente şi materialele deja
comandate de la furnizori ce
urmează a fi primite, dar şi durata
intervalului de reaprovizionare.
Asemenea conceptului JIT, care şi-
a dezvoltat un nou concept, şi anume
JIT II, metoda MRP a dus la
dezvoltarea conceptului MRP II,
concept ce reprezintă planificarea
resurselor de producţie. MRP II nu
se referă doar la necesarul de
resurse materiale, el ia în calcul toate
resursele necesare unui proces de
producţie, şi anume materiale,
resurse umane, resurse financiare,
dar şi resurse tehnologice
(echipamente, software).

O extensie a MRP
o reprezintã metoda

 de control DRP,
 metodã ce aplicã
 principiile MRP

ºi în domeniul
 distribuþiei.

 Avantajul acestei
 metode este cã ea
 poate fi aplicatã
atât de client, cât

ºi de furnizor.
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16. S-a afirmat, deseori, aproape
un consens după 1945, că
nazismul, ca "viziune a lumii", dar
şi ca practică politică, a fost un
fenomen cu precădere german. Ivit
din brumele romantismului, dar şi
din preistoria germanică, aceea a
pădurilor întunecoase, uneori
înfricoşătoare şi unde se adorau
zeii barbari. Această lectură a
nazismului a adus servicii la toată
lumea. I-a mulţumit pe toţ i.
Războiul Al Doilea Mondial, de
exemplu, în care s-au confruntat
lumea occidentală, a drepturilor
omului, a democraţiei şi libertăţii,
cu lumea barbarilor   şi fascismului,
prima ieşind net învingătoare. De
asemenea, germanii care după
1945 reconstruiau ţara lor sub
egida unei democraţii liberale
exemplare, atribuindu-se faptele
rele atât de multe ale nazismului
unui pumn de arieraţi fanatici şi
violenţi, crimele "hitlerismului"
aparţinând unui trecut definitiv
revolut. Şi mai sunt...

Eronat, totuşi. Încă din anii 1950,
mai mulţi cercetători, intelectuali
(Hannah  Arendt ş.a.) au avansat
interpretarea nazismului altfel, ca
fiind, în parte, o reacţiune la ceea
ce modernitatea occidentală avea
mai rău, mai criminal, mai violent.
De exemplu, colonizarea euro-
peană a fost o sursă însemnată a
violenţei naziste, aceştia "tratând
pe albi, precum albii au tratat şi
tratau pe negrii în colonii". Crimele
şi samavolniciile din colonii au fost
nenumărate. Dar Ku-Klux-Klanul
american? Pe urmă, războaiele
coloniale cumplite, exterminarea
indienilor din SUA, politicile
segregaţioniste nu doar aici? Iată
dar nazismul ca o ideologie şi o
practică colonialistă, demitizată.
Dar şi militaristă, imperialistă,
productivistă, capitalistă, euge-
nistă, rasistă, antisemită, social-
darwinistă. Vădindu-se, în nu
puţine ţări europene dar nu doar, o
amplă imagistică pentru fiecare
din aceste atribute. Nici una din
relele menţionate (să le numim
astfel, deşi procesul este mult mai
complex, fiecare din ele au la bază
filozofii mult mai profunde, acţiuni
gândite şi de o rară violenţă, şi nu
sunt curente nesemnificative de
suprafaţă) nu este deci propriu-zis
germană. Ci se regăseşte, după
cum scria istoricul francez Johann

Chapoutot, în occidentul capitalist
şi colonial, cel puţin al anilor 1850-
1930. Dar şi mai devreme şi chiar
mai târziu.

Nu au fost în nici un fel "ba-
nalităţ i", ci fapte esenţ iale,
alimentând, în bună măsură, atât
fascismul lui Mussolini cât ş i
nazismul lui Hitler, fascismul
Japoniei etc. Alimentând atitudini
care au degenerat în politici statale.
S-a ieşit, cu încetul, dintr-o cultură
"disciplinată" a uzinei, benefic
generată încă din anii manu-
facturilor şi, apoi, ai revoluţiilor
industriale şi s-a intrat, deseori,
brusc şi brutal, într-o "cultură a
violenţei", a faptelor impuse cu
forţa, a unor mentalităţi şi ierarhii
primitive şi absolute. În acest cadru,
dacă nici unul din elementele
constitutive ale nazismului nu a fost
eminamente german, sinteza
operată în anii 1920 ş i apoi,
răspunzând traumelor unei ţări mult
prea pretenţioasă cu sau fără fond
după 1870, a fost neîndoielnic
germană. Cu consecinţele dezas-
truoase, devastatoare, cumplite,
cunoscute pentru acest leagăn al
civilizaţiei europene şi mondiale
devenit ruină. Şi încă. S-au luptat
aici, în Germania, în anii 1920,
violent, "dreapta" cu "stânga",
extremele respective. S-a vădit însă
o mare disimetrie a violenţei, până
la înclinarea balanţei spre extrema
dreaptă, apoi nici n-a mai fost
vorba.

Matematicianul Emil Grunbel a
relevat mai mult de 400 de
asasinate şi crime politice comise
în Germania între 1919-1924. În
acest cadru, formaţ iunile de
dreapta naţionaliste au ucis de
zece ori mai mult decât formaţiu-
nile de stânga. Nu este "scuzabil"
pentru stânga, dar este un fapt.
Oricum, stânga “vinovată” de toate.
De lovirea pe la spate a armatei,
de Versailles, de criza economică,
de inflaţia incredibilă, de şomaj, de
mizerie. "Jos stânga". "Să elimi-
năm total stânga". Teama de
stânga, de comunism, de revoluţie,
inoculată la toţi. Foarte periculos,
masele încep să fie câştigate
pentru dictatură. Când însă lucrurile
se îndreptau spre făgaşul aşteptat
de "bruni", a venit rândul şi al unor
confruntări mai altfel, ipoteza unui
"război civil şi social", deranjantă,
sensibil, pentru marele capital
german fiind definitiv îndepărtată.
În mare măsură, luptelor de stradă,
dezordinii generale "apă călduţă"
pentru crime şi brutalităţi, le-au luat,

în bună parte, locul confruntările
parlamentare, acţiunile stricta-
mente ţintite pentru eliminarea
adversarilor politici, culpabilizarea
tot mai pronunţată a evreilor pentru
toate relele Germaniei şi ale lumii.
Punctual: stânga, democraţia,
evreii. Prin acest plan, evoluţiile
continuau. În nu puţ ine state
europene - Marea Britanie, Franţa,
chiar Statele Unite - se privea cu
admiraţie, cu simpatie, elogios
această Germanie. Această
Germanie care din interes, din
teamă, iar unii din convingere, a
conceput să lucreze cu sârg în
beneficiul dictaturii. Vezi, printre
altele, şi teribilul, fascinantul film
"The Damned" (titlul tradus prost
în româneşte - "Căderea zeilor") -
al lui Luchino Visconti, 1969.

17. Într-un fel sau altul,
asemenea procese şi fenomene
au fost întâlnite în nu puţine state,
printre care şi România. Cei mai
mulţi, practic, dintre "violenţi", din
"armata străzii" nu erau nici dornici,
nici capabili de un regim de lucru
disciplinat şi ierarhizat dintr-o
fabrică sau instituţie, caracterizate
strict de un astfel de regim. Or,
Mircea Vulcănescu, iată am revenit
la el - dar şi alţii ca el - era un om al
"culturii uzinei", al "culturii
instituţionale", al "culturii muncii",
ierarhizate toate în contra "libertăţii"
totale clamate de veleitari
gălăgioşi. Din păcate, reiterând
rădăcinile "relelor" europene,
occidentale, nord atlantice, ale
nazismului, dar ş i rădăcinile
comunismului sovietizant, astfel de
clamări goale de argumente
pertinente nu au dispărut. Au
rămas, rămân ca idei şi tendinţe,
ca practică. Ceea ce confirmă că,
pe un plan sau altul, tipul de
confruntări continuă. Le aveam
deja in nuce în vremea lui Mircea
Vulcănescu.

În ce priveşte "colaborarea eco-
nomică" cu Germania, principiile
puse de conducerea statului au
fost: "a) nu se exportă nimic în
Germania decât după ce se rezervă
cantităţile necesare consumului
intern. Şi după ce se rezervă şi
cantităţile de export necesare
pentru acoperirea importurilor
trebuitoare ţării, pe care aceasta nu
şi le poate procura din Germania;
b) schimburile se fac în mod
echilibrat, la preţuri fixe; fiecare
spor de preţ dintr-o parte trebuind
compensat de un spor cores-
punzător de cealaltă. Se admit

depăşiri momentane într-un sens
sau altul dar ele trebuie să fie
compensate în cursul anului
contractual; c) în acoperirea
exporturilor, se primesc mărfuri
necesare pieţei ş i investiţ i i lor
statului: unelte agricole, maşini,
piese de schimb, dar şi rente, averi
mobiliare ş i răscumpărări de
datorii externe; d) petrolul,
materialul necesar războiului, se
exportă pe armament; e) efortul net
de finanţare, făcut în interior pentru
aceste schimburi, se acoperă cu
aur şi devize libere". Subsecretarul
de stat la Finanţe Mircea Vulcă-
nescu are un rol anume ş i în
stabilirea acestor principii. Este, în
primul rând, treabă de specialitate,
iar prima lor formă nu a alcătuit-o
nici Ion Antonescu, nici Mihai
Antonescu ca vicepreşedinte de
Consiliu şi nici ministrul de Finanţe
în scaun în 1941. Prima lor formă
a elaborat-o Vulcănescu şi echipa
sa, având esenţ ial în balanţă
posibilităţile de atunci ale econo-
miei şi necesităţile ei. Dar rolul său
a fost chiar mai însemnat în
derulare convenţiilor, urmărind ca
o sentinelă cu arma la picior
respectarea întocmai a principiilor
amintite, acceptate, fireşte, şi de
partea germană.

Iar rezultatele? România, în cei
aproape patru ani ai perioadei
ianuarie 1941 - august 1944 "nu a
fost secătuită". Iată detalii. În ce
priveşte cerealele, România
exporta, uzual, între 100-300.000
vagoane anual. Or, în perioada
1941-1944, a exportat în total
85.000 vagoane, desfăşurate
astfel: 28.000 vagoane în 1941;
16.000 vagoane în 1942; 12.000
vagoane în 1943; 29.000 vagoane
în 1944. Iar mai departe, după 23
August 1944, având capacitatea,
dar nemaiexistând alianţă cu
Germania şi nerespectând principiile
anterioare, în doar 9 luni, până la
capitularea Germaniei, România a
furnizat oficial, aliaţilor, 63.000
vagoane cereale. Se pot, deci,
compara cifrele. Dacă era
realmente "secătuită", nu prea mai

avea de unde exporta... Lemnul,
acum. În acest sens, exportul nu a
reprezentat nici 10% din exporturile
normale. Exportul de lemn s-a
situat sub 10.000 vagoane anual,
faţă de 50.000 -100.000 vagoane
în anii anteriori celor analizaţi. În
paranteză fie spus, ne scoatem
"paguba" acum, trusturi străine
despădurind de ani buni România.

Dar petrolul? Petrolul pentru
care s-au comis nenumărate
crime, a curs mult sânge, au fost
nu puţine lupte şi bătălii, războaie
pe diferite continente? Şi chiar
Primul Război Mondial a avut una
din motivaţii petrolul? Petrolul cu
care Divinitatea a înzestrat
pământul României şi pe care s-
au repezit ca ulii, cei mari, să-l
exploateze mult şi prost în beneficiul
lor? Cum ne-a "luat" Germania
petrolul? În scădere tendenţială
din 1936 - cum scrie M. Vulcănescu
- când atinsese aproape 7 mili-
oane tone la export, exportul cu
Germania acum, practic era
exclusiv, a continuat să scadă în
jurul a 3 milioane tone, cu excepţia
unei creşteri în 1941 - la 4 milioane
de tone -, ajungând la 1.400.000
tone în 1944, faţă de un consum
intern sporit de la 1.700.000 tone
la 2.500.000 tone anual. Sunt cifre
care susţin cu totul altceva în raport
cu "devastatorul" export românesc
de petrol în Germania. Desigur, nu
toate erau perfecte, bune, dar în
domeniile amintite acestea au fost
şi sunt realităţile.

18. Ca urmare a unor asemenea
exporturi, România a importat, din
Germania, mai ales, cantităţ i
însemnate de materii prime şi
produse industriale importante,
practic cifre record. Câteva sec-
venţe. Este drept, în condiţiile
internaţionale date, ale blocadei
aliate, s-a redus cu ceva - şi nu din
Germania - importul de produse
coloniale, precum şi de ţesături,
pielărie. Cauciucul sintetic importat
a reprezentat doar 1/3 din impor-
turile uzuale de cauciuc natural.
Însă peste 90% mai ales din

Mircea VULCĂNESCU

Bătălia Iaşi - Chişinău
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continuare în pag. 6

Germania sau ţări ocupate de ea -
cocsul, fierul în bare, vehiculele,
maşinile industriale şi agrare,
culorile şi lacurile, pământurile,
ceramica au însemnat cifre
nemaiatinse în nici un moment al
perioadei care a urmat crizei din
1929. Ministerul de Finanţe, prin
Mircea Vulcănescu ş i echipa,
urmărea foarte atent - la ei, la
Finanţe se făcea aceasta - atât
ieşirile prin exporturi, încasările, cât
şi intrările prin importuri, plăţile,
toate acestea în raport cu
necesităţile  şi posibilităţile ţării. Era
ceva mai mult - evident, interveneau
creditele, datoriile etc. - decât o
balanţă de încasări şi plăţi foarte
complexă... În ce priveşte valorile
importate şi exportate, soldurile
anuale în raport strict cu Germa-
nia, după o balanţă excedentară de
5 miliarde în 1941, după cifrele de
netăgăduit ale Finanţelor, situaţia
s-a răsturnat, importurile devan-
sând exporturile cu circa 500 mili-
oane lei în 1942, "pentru a atinge
un surplus de importuri în lei de 21
miliarde în 1943, ceea ce dă un
sold total, în 3 ani, de 16 miliarde
lei, cu care importurile depăşesc
exporturile" (pentru 1944 nu se
puteau constitui astfel de cifre,
perioada incompletă).

În perioada respectivă, România
a vândut produsele sale la preţuri
relativ cu mult mai mari decât cele
cu care a cumpărat produsele din
străinătate; în speţă, din Germania.
Cu toată această balanţă, însă, în
care importul a întrecut exportul,
având cu precădere în vedere
unitatea preţurilor şi încasărilor,
România a izbutit, cum scrie
Mircea Vulcănescu, "să răscum-
pere creanţe din străinătate. Şi să-
şi procure, în acelaşi timp, tot din
străinătate, aur şi devize liber
convertibile în aur, de circa 11
vagoane, din care peste 8,5
vagoane din Germania". Este baza
pe care s-a dublat, cum arătam,
stocul B.N.R., în aur, de la 13,5 la
24,5 vagoane aur. Tot cum arătam,
dar acum având precizate mai
multe detalii, elemente astfel,
"România nu doar că nu a fost
secătuită", dar ea a putut să-şi
constituie, prin rezervele acumu-
late pe teritoriul ţării, un temei
important de aprovizionare a
aliaţilor în războiul dus în Vest după
23 August 1944. Nu procurorii şi
judecătorii care l-au condamnat pe
Vulcănescu, şi pe alţii, la ani grei
de temniţă, pentru "dezastrul
economiei", au constituit o astfel de
bază, ci tocmai cei învinuiţi de curţi
şi tribunale sperjure. Un artificiu
folosit de Vulcănescu în acest sens
- dar trebuie să ştii finanţe şi comerţ
ca să faci asta: modificarea
acordului privitor la vânzarea
redevenţelor petroliere cu Franţa,
după 1942, aşa încât cantităţile de
petrol ce urmau să-i fie livrate pe
teritoriul aflat sub control german
să fie stocate în ţară, la noi, la
dispoziţia ulterioară a guvernului
francez spre a fi folosite la momen-
tul oportun, în favoarea aliaţilor. N-
a ţinut, practic, nimeni seama în
acest sens, iar "Legiunea de
Onoare" au luat-o alţii, chiar din exil,
pentru mult mai puţin. Era toamna
anului 1952 în care Mircea Vulcă-
nescu se sfârşea din viaţă în boli
grele, chinuri, bătăi şi mizerie
cruntă în închisoarea Aiudului. Nici
vorbă de "trădarea Occidentului".
Oameni "de bine", evident. Se mai
ridică o întrebare: unde erau oare,
în 1945, 1946, 1947, cei are încă

aveau influenţă - câtă aveau - în
conducerea României? Şi care ani
buni fuseseră colegi şi solidari cu
cei ce acum erau judecaţi şi trimişi
în temniţe? Iată că nu prea erau.
Era în prea mare măsură valabil
dictonul "Sauve qui  peut"...

19.  O altă chestiune - dintre cele
multe altele - la care dorim să ne
referim în rândurile de faţă: ches-
tiunea armamentului importat.
Fireşte, din Germania. Acuzarea
din procesul lui Mircea Vulcănescu
întreba maliţioasă: "ce aţi obţinut,
voi guvernul, în schimbul expor-
turilor româneşti? Aţi obţinut mai
ales armament. Armamentul folosit
în războiul din Est, pentru nevoi
străine şi care, tocmai din acest
motiv - nevoi străine -trebuia, totuşi,
plătit. Altfel zis, bogăţiile ţării le-aţi
risipit pentru o cauză străină". Or,
Vulcănescu a răspuns: "Nu este
adevărat că contravaloarea expor-
tului românesc spre Germania s-a
acoperit cu armament". Ş i a
prezentat, calm, sigur, echilibrat,
cifre, nu confecţionate sau visate
de el. Cifre dintr-un Raport întocmit
la cererea guvernului român, în
1946, de către directorul Institutului
Românesc de Conjunctură, institut
din care făceau parte Lucreţiu
Pătrăşcanu, atunci ministru al
Justiţiei, D. Iordan, subsecretar de
stat la Finanţe după 23 August
1944, Ion Christu, fost preşedinte
al Consiliului de Administraţie tot
după 23 August 1944, expert al
delegaţiei române la tratativele de
pace de la Paris din 1946, nu puţini
alţi economişti de stânga ce nu
aveau motive speciale să fie
favorabili guvernelor dintre 1941-
1944. Ce spuneau aceste calcule,
cifre? Iată, Convenţiile României cu
Germania, aparent defavorabile ei,
"au jucat în realitate în favoarea Ro-
mâniei". Concret, chestiune arma-
mentului: între 1941-1944, im-
portul total al ţării a fost de
68,2 miliarde lei, din care, scăzând
importul pentru armament, rămân
43,6 miliarde lei. Tot în vremea
respectivă, exportul total al Ro-
mâniei, a fost de 41,1 miliarde lei.

Ceea ce a însemnat că impor-
turile româneşti - altele decât cele
aferente armamentului, ci consa-
crate industriei, agriculturii,
consumului de un fel sau altul - au
fost mai mari decât exporturile cu
circa 2,5 miliarde lei, valoare 1938.
Cu alte cuvinte, România a obţinut
în acel timp din stră inătate

(Germania, mai ales, dar şi alte ţări)
mărfuri utile economiei cu 2,5
miliarde lei mai mult decât a dat.
Era o situaţie contrarie acuzării care
menţionase, cum am arătat, că
bogăţiile ţării au fost date la export
pentru a procura resurse necesare
importului de armament din
Germania, folositor unui război în
Est nefolositor României. Cifrele,
deci, au arătat altceva. Mai mult de
atât. Armamentul importat în ţară,
după bătălia de la Stalingrad cu
deznodământul cunoscut, adică
armamentul plătit de noi din iulie
1941 şi importat începând din
ianuarie 1943, deci în anii 1943-
1944, în valoare de 12,8 miliarde
lei, nu a mai fost trimis peste graniţă
şi utilizat în războiul din Răsărit; a
fost o dispoziţie a Statului Major
(generalul Şteflea) vizată şi de Ion
Antonescu. Dimpotrivă, acest
armament a fost folosit la dotarea
unităţilor care au luptat împotriva
germanilor în războiul nostru din
Vest de după 23 August 1944. Era
vorba, deci, de un armament folosit
de trupele noastre, pentru nevoile
noastre de cooperare cu armatele
aliate, cadru în care România a
avut un rol esenţial în eliberarea
Ardealului de Nord, dar şi mai
departe. Aşa că aceste aproape 13
miliarde lei armament importat
trebuie adăugate cifrei de 2,5
miliarde, respectiv surplusul valorii
importului util economiceşte,
asupra exportului. Potrivit datelor
statistice, la valoarea dolarului din
1938, de 145 lei, suma reprezenta
un avantaj net pentru ţară de 100
milioane dolari.

20. Am citit atent pledoaria în-
verşunată a procurorilor orbi în faţa
realităţilor, precum şi argumentele
şi sentinţele unor judecători năi-

miţi. Din ele nu a mai rămas nimic.
Ce conta însă: Vulcănescu, cei din
boxă trebuiau condamnaţi. Aşa
suna ordinul de sus. Şi au fost.
Justiţia corectă, nepărtinitoare,
legată la ochi în împărţ irea
dreptăţii? Cum am mai arătat, nici
vorbă. Nu mereu, dar în nu puţine
situaţii. Şi atunci, dar şi acum, în
mai multe ocazii, părtinitoare cu
îmbogăţiţii zilei, cu puternicii zilei,
cu politicienii la putere. Dar
implacabilă, cu pedepse severe, în
faţa unor furturi - nici acelea
dovedite clar - de o mult, mult mai
mică amplitudine. Au fost şi sunt
însă dintre cei care cercetează şi
judecă, cei mai mulţi dintre ei,
reprezentanţi străluciţi ai obştii.

Dar să revin la Vulcănescu. Sunt
necesare câteva precizări. "Să nu
se uite că rezultatele acestea erau
obţinute de mica Românie care nu
avea: a) nici monopolul aprovizio-
nării germane cu petrol - tot
exportul de petrol al României fiind
de circa 3 milioane tone anual, faţă
de o producţie internă germană
anuală de circa 12 milioane tone
petrol sintetic şi de un consum total
anual de circa 15 milioane tone
(aportul României nu acoperea,
deci, nici un sfert din nevoile
germane de petrol); b) România
nu avea nici monopolul apro-
vizionării cu cereale a Germaniei,
Germanie care ocupase toată
Europa şi aflase în Răsărit baze de
aprovizionare cu mult mai impor-
tante decât cerealele exportate de
România. În schimb, Germania
deţinea: a) monopolul producţiei
industriale ş i de armament în
spaţ iul în care România avea
acces în vremea războiului; b)
monopolul tranzitului românesc
către toate ţările Europei cu
excepţia Turciei". Şi mai afirmă

fostul subsecretar de stat la Fi-
nanţe: "Cel care cunoaşte însem-
nătatea acestor condiţiuni relative,
în situaţia unor negocieri inter-
naţionale, îşi dă seama de ce
rezultatele obţinute de România,
care capătă produse industriale,
arme şi aur - nelivrând, în afară de
petrol, decât furnituri derizorii - sunt
aproape neverosimile". Şi are
dreptate. Şi încă. Potrivit unui
martor important în proces, gu-
vernatorul Angelescu, "campania
contra nemţilor şi ungurilor a putut
să fie dusă de ţara noastră cu
materialul de război ce ne-a rămas
de la predecesori: miniştrii de
Finanţe, de Război, şefii Marelui
Stat Major şi cei de la Armament şi
Muniţii. După 23 August 1944,
continuând România puternic
războiul în Vest, ţara nu a fost în
stare să creeze şi nici să procure
nici un fel de armament. Chiar din
cel existent am fost nevoiţi să dăm
o bună parte". O concluzie care nu
mai necesită comentarii.

21.  Chestiunea soldului cliring
reflectă aceleaş i eforturi ale
ministerului de Finanţe de a servi
România şi nu pe altcineva. Astfel,
printre capetele acuzării, era şi
acesta: Germania păstrată debi-
toare la BNR cu circa 56 miliarde
Reich Mark, în soldul cliringului,
atunci când noi ne îndatoram, în
acelaşi timp, în Germania, pe cele
două credite, cel economic, din
decembrie 1940 şi cele militare,
din 1942, 1943 şi 1944, cu sume
echivalente. De aici ideea că
Germania ar fi rămas descoperită
faţă de România cu valoarea
acestui sold. şi că nu i-a dat marfă
în schimb. Ar fi o judecată ele-
mentară de finanţe. Dar nu este
aşa. În fapt, România a obţinut pe
credit - adică fără plată - din
Germania, mărfuri în valoare
echivalentă. În valoare reciprocă,
potrivit Bilanţului creanţelor
reciproce întocmit de BNR în 1945,
prestaţiile sunt aproape echilibrate,
o diferenţă neînsemnată rezultând
din incertitudinea câtorva posturi
secundare. Mai mult, în substanţă,
România a importat bunuri pentru
folos propriu, cum am mai men-
ţionat, cu 15 miliarde lei (valoare
1938) mai mult decât a exportat.
Astfel că prin jocul subtil al variaţiilor
reciproce ale valorilor schimbate,
România a reuşit să importe sub-
stanţă în valoare de 100 milioane
de dolari mai mult decât a exportat
şi să facă, în acelaşi timp, ca
Germania să-i mai rămână datoare
cu o mică diferenţă de valoare.

Nu s-a dorit de noi - deşi Clodius
o propusese - ca mărcile din cliring
să stingă datoria pe credit în aşa
fel încât să rămână bilanţul curat
pe amândouă părţ i le. De ce?
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Sfârşitul iluziei: spargerea frontului în Moldova
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Datorită mai ales faptului că datoria
României pe credit era o datorie la
termen (pe 7 ani), pe când aceea
a Germaniei în cliring era o datorie
la vedere. Iar principiul finanţelor
spune că, de regulă, "Qui  doit a
terme, ne doit  rien". Iar menţinerea
unei datorii la vedere în favoarea
Germaniei, deşi fusese o dată
acoperită cu mărfuri pe credit de
către ea - permitea, însă, BNR,
deosebită de stat în această
împărţ ire de roluri, să ceară
germanilor acoperirea ei tehnică
cu aur, refuzând altminteri să-şi
continue efortul. Ceea ce a şi făcut.
Iată, dar, că guvernul român, prin
gestiunea de către el a creditului,
ne-a permis ca prin efectuarea
comenzilor pe credit să se
restabilească situaţia reciprocă a
prestaţiilor, în cazul în care piaţa ar
fi dezechilibrat-o. Deci, o "armă" în
avantajul ţării. Păcat că asemenea
judecăţi de valoare, atât de relevant
argumentate, nu s-au luat în calcul.

22. Cam în termeni asemănători
a fost explicată de Mircea Vul-
cănescu colaborarea României la
"aşa-zisa" finanţare a armatei
germane. Această finanţare
cuprindea, în primul rând, un post
de 100 milioane lei lunar pentru
misiunea de instrucţie a armatei
române. Suma a sporit la 239
milioane lei lunar, în 1943, când
au sporit preţurile. Nu era vorba,
dar, de o finanţare propriu-zisă a
armatei germane, ci de o finanţare
a nevoilor de instrucţie ale armatei
române... Au intrat în discuţie şi
avansarea de sume pentru chel-
tuieli, sume puse de noi la dispoziţia
armatei germane operative mai
întâi la trecerea prin ţară în 1940 şi
1941, apoi operând pe teritoriul Ro-
mâniei, în vara anului 1941, alături
de armata română. Iar, după ace-
ea, la trecerea germanilor în 1942
şi 1943 spre est şi, în sfârşit, lup-
tând pe teritoriul ţării în anul 1944.

Cum replică subsecretarul de
stat la Finanţe Mircea Vulcănescu
în acest cadru? "Nu a existat o
finanţare propriu-zisă a armatei
germane, decât poate o perioadă

mică de timp limitată la câteva luni,
în 1941. Deoarece "finanţarea"
implică avansuri descoperite din
partea finanţatorului, în vreme ce,
în cazul armatei germane, toate
sumele puse în lei la dispoziţia ei
au fost acoperite în realitate de către
statul german...". Acesta "a furnizat
României, în bunuri, contravaloa-
rea sumelor în lei puse la dispoziţia
armatei germane în ţară". Sunt
argumente care susţin temeinic în
acest sens. Armata germană nu a
fost dar finanţată de către România,
ci armata germană din România a
fost finanţată de către Germania.
Ceea ce a făcut România - explică
ministrul Vulcănescu - a fost numai
că, sub pretextul unei  finanţări
aferente a armatei germane, ea a
reuşit să-şi finanţeze nevoile ei
proprii, reuşind, pe de asupra, ca
la adăpostul acestei aparenţe de
finanţare a unor nevoi germane -
aparenţă judicios întreţinută - să
obţină de la nemţi acoperirea cu
aur a efortului făcut de BNR. Făcut

- repetăm - numai aparent în
favoarea Germaniei, dar în
realitate desfăşurat pentru
acoperirea nevoilor proprii
româneşti. Au fost convenţ i i
speciale încheiate astfel. Convenţii
prin care germanii au retras
R.K.K.S. - bonul de credit german,
pregătit de statul german spre a-l
folosi ca mijloc de finanţare în
statele ocupate şi deja folosit de
Germania în Franţa, Belgia,
Olanda ş i Norvegia - plătind
detentorilor români în lei ş i
angajându-se să plătească în viitor
toate bunurile şi serviciile primite
în ţară numai în moneda naţională
a statului român. Iar şirul exami-
nărilor în acest sens, dar şi în altele,
poate continua... Este semnificativă
astfel o concluzie a lui Mircea Vul-
cănescu: "Nu ştiu câte bătălii au
câştigat românii în acest război
pierdut. Dar ştiu că acei care au
căzut departe pot fi încredinţaţi
că interesele lor n-au fost trădate
de către cei rămaşi să le apere
faţă de foştii aliaţi de ieri".

Să nu credem că lucrurile
au decurs mereu  bine.
Aproape niciodată nu a fost
aşa. Discuţii, controverse,
dialoguri contradictorii,
invective chiar, utilizarea pe
larg a cifrelor, cunoaşterea în
detaliu a problemelor şi a
posibilităţilor de a le depăşi,
apelul repetat la nivelurile
superioare ş.a. au prefaţat şi
fundamentat cifrele de sin-
teză ale relaţiilor economice
româno-germane din anii
1941-1944. De fiecare dată,
partea română s-a ţinut tare
pe poziţii. Nu a cedat. Şi a
câştigat. Era, de altfel, pentru
negociatorii germani - trebuie
s-o spunem încă o dată -
înţelegerea de ansamblu,
"teoretică", în fapt, dintre cei
doi conducători: Antonescu şi
Hitler. În faţa unor asemenea
împrejurări, factorii germani
îşi limitau nu o dată  pre-

Trupe germane în Bucureşti, 1941
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tenţiile. "Führerul". Este o
realitate de care trebuie,
totuşi, să ţinem seama. Dar în
împrejurările atât de nefaste
ale anilor 1940, 1941-1944, a
fost un merit de netăgăduit -
credem - al unor responsabili
români procedând astfel. Un
merit bazat, printre altele,  pe
o muncă imensă de birou, pe
cunoştinţe profesionale de
excepţie, pe reflecţii benefice
ţării, pe relaţii. Au urmărit dez-
voltarea economiei, produc-
ţia, agricultura, fabricile, im-
porturile de completare a
producţiei naţionale. Nu s-au
îndatorat, poate de excepţie.

Poate fi o asemenea situaţie,
de atunci, un exemplu pentru
încheierea şi desfăşurarea
relaţiilor economice ale Ro-
mâniei de astăzi, în peri-
metrul UE şi în afara lui? Cu
siguranţă. Problema care se
pune acum, fireşte, simpli-
ficată, cu împrejurări destul
de benefice, cu un cadru
declarat de libertate faţă de
problema  pusă cu 71-76 de
ani în urmă, este, cu pre-
cădere, a calificării şi exper-
tizei decidenţilor. A ceea ce
ştiu să facă şi vor să facă. Dar
şi a patriotismului lor. Câţi
Mircea Vulcănescu, cu patrio-
tismul lor, cu cultura lor eco-
nomică generală strălucită,
cu cunoaşterea profundă a
istoriei economiei naţionale şi
a istoriei economiei a lumii,
cu atât de solide cunoştinţe
de specialitate, avem oare
acum? Un răspuns optimist ar
fi că mulţi. Răspuns uneori
contrazis de realitate. Ne
confruntăm astfel: vezi pădu-
rile bărbierite, dependenţa,
declinul industrial naţional,
cel agricol de asemenea, dife-
renţe economice esenţiale
între regiuni, lipsa de atrac-
tivitate a românilor, de la inte-
lectuali la muncitori, pentru
economia naţională din care
alţii şi-au făcut chiar imense
averi. Plecarea multor români
fugind ca "dracul de tămâie",
mai bine zis ca "tămâia de
drac" din ţară. "Fugind"...
sigur, părăsind ţara. Oricum,
şi acesta a fost scopul evocării
de către noi a lui "Mircea Vul-
cănescu şi economia".

O casă, a lui şi familiei. Atât
a avut omul ăsta care "s-a
jucat" cu miliarde şi miliarde
de lei. Putea să le aibă şi să
trăiască generos, planturos în
Argentina, Spania, în Bolivia
etc. N-a făcut-o. A continuat la
Finanţe ca director, după ce
a fost demis din postul de sub-
secretar de stat. Prieteni fideli
îl avertizau: "vei fi arestat". Se
confrunta stoic cu propria
soartă, ştiind că n-a făcut rău.
Încă din 1946 îşi pregătise
valijoara pentru reţinere şi
puşcărie - un prosop, şosete şi
mănuşi de lână, izmene
lungi, un flanel, ştiu de la tata.
O judecată penibilă.  A luat 8 ani
de temniţă grea, în care şi-a
aflat sfârşitul dureros. Nu este
poate cel mai bun exemplu.
Dar este o retorică necesară.
"Să nu ne răzbunaţi" au fost
ultimele sale cuvinte rostite
înainte de a-şi da duhul. Dar nu
a spus să uităm...

(Contribuţii la o Istorie a eco-
nomiei naţionale şi Istorie a gân-
dirii economice româneşti)
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O teorie pe care o considerăm
a defini cel mai bine manage-
mentul lanţului de aprovizionare
(SCM) este accea că "acesta
reprezintă o reţea de afaceri
interconectate, implicate în
aprovizionarea de produse şi
servicii, destinate clienţilor dintr-
un lanţ de aprovizionare, care
acoperă toată mişcarea ş i
depozitarea materiilor prime,
inventarierea lucrărilor în proces
şi a producţiei finale de la punctul
de origine şi până la punctul de
consum."

O altă definiţie a SCM

dată de dicţionarul APICS (13th
Edition, 2010, p.148) este aceea
de "design, planificare, execuţie,
control, şi monitorizare a activi-
tăţilor unui lanţ de aprovizionare,
cu scopul de creare a unei valori
nete, de construcţie a unei
infrastructuri competitive, de
susţinere a logisticii la nivel
mondial, sincronizare a ofertei cu
cererea şi măsurare a perfor-
manţei la nivel global."

Printre definiţiile mai des
întâlnite ş i acceptate ale
managementului lanţului de
aprovizionare putem enumera:

- Managementul lanţului de
aprovizionare reprezintă gestio-
narea în amonte şi în aval a
fluxului de materiale, bunuri finale
şi informaţii între furnizori, com-
panie, angrosişti, consumatori
finali;

- Managementul lanţului de
aprovizionare reprezintă coor-
donarea sistematică şi strate-
gică a funcţiilor tradiţionale de
afaceri şi a tacticilor acestor
funcţii de afaceri în cadrul unei
anumite companii, dar şi a
întreprinderilor din lanţul de
furnizare, având ca scop
îmbunătăţirea performanţei pe un
termen îndelungat a companiilor
individuale, precum şi a lanţului
de furnizare ca întreg;

- O definiţie al cărei actor
principal îl reprezintă clientul este
dată de Hines, conform careia
"strategiile lanţului de aprovi-
zionare necesită o imagine totală
a sistemelor pentru legăturile din
lanţul de aprovizionare ce
colaborează eficient pentru a
îndeplini satisfacţia clienţilor la
punctul final de livrare către
consumator. În consecinţă,
costurile trebuie să fie reduse în
întregul sistem al lanţului de
aprovizionare prin eliminarea
costurilor inutile şi axându-se
asupra valorii adăugate. Eficienţa
capacităţii de producţie trebuie

îmbunătăţită, orice motiv de
stagnare trebuie înlăturat, iar
măsurarea performanţei trebuie
să aibă ca scop o eficienţă totală
a sistemelor şi o distribuire
echitabilă a recompenselor celor
din lanţul de aprovizionare.
Sistemul lanţului de aprovizionare
trebuie să corespundă cerinţelor
clienţilo.";

- Forumul lanţului de apro-
vizionare la nivel global - mana-
gementul lanţului de aprovi-
zionare reprezintă integrarea
proceselor cheie de afaceri din
lanţul de furnizare cu scopul
creării de capital pentru clienţi şi
acţionari;

- Conform CSCMP ("Council of
Supply Chain Management
Professionals"), SCM cuprinde
planificarea şi gestionarea tuturor
activităţilor implicate în aprovi-
zionare, achiziţii, conversie şi
management al logisticii. De
asemenea, include şi elemente
importante ale coordonării şi
colaborării între parteneri
(furnizori, furnizori-terţi de servicii,
dar şi clienţi). Astfel, mana-
gementul lanţului de aprovi-
zionare integrează gestionarea
ofertei şi a cererii în cadrul unei
companii, dar şi între companii.

Pentru o mai bună înţelegere a
managementului lanţului de
aprovizionare, o practică comună
este aceea de a relaţiona SCM
cu logistica, având în vedere că
acest concept de management
al lanţului de aprovizionare are ca
bază definiţii ale logisticii. Pentru
Mangan, logistica reprezintă un
proces de planificare, imple-
mentare şi de control al proce-
durilor pentru transportul şi
stocarea eficientă şi efectivă a
mărfurilor. Acestor procese le
sunt incluse servicii şi informaţii
conexe de la sursă la punctul de
consum având ca scop confor-
marea la cerinţele clienţilor.
Această definiţie include mişcări
de intrare, de ieşire, interne, dar
şi externe.

John Mangan aduce în discuţie
faptul că unul din factorii care a
dus la evoluţia logisticii şi a SCM
îl reprezintă varietatea de
discipline strâns legate de
domeniul logisticii. În figura de
mai jos sunt reprezentate aceste
discipline care într-o măsură sau
alta definesc conceptul de SCM
şi logistică.

Dintre disciplinele enumerate
mai sus, disciplina cea mai strâns
legată de logistică şi SCM ar
putea fi managementul operaţiu-
nilor, având în vedere că
managementul lanţului de
aprovizionare implică trei fluxuri
interdependente, ş i anume

materialele, informaţ ia ş i
resursele. Conform Halldorsson
şi Larson, conceptul de mana-
gement al lanţului de aprovi-
zionare în raport cu logistica
poate fi împărţit în patru categorii,
şi anume tradiţionalist, de re-
etichetare, unionist şi inter-
secţionist. Perspectiva tradiţio-
nalistă este aceea conform

căreia funcţia logistică angajează
analişti ai lanţului de aprovizionare
care să se axeze pe problemele
inter-organizaţionale din cadrul
tuturor departamentelor unei
companii. Perspectiva unionistă
descrie managementul lanţului
de aprovizionare ca fiind mai mult
decât simplă logistică, şi pune
accent pe cumpărare, operaţiuni

şi marketing. În perspectiva de
re-etichetare se afirmă faptul că
logistica a fost pur şi simplu
înlocuită de termenul de SCM.
Perspectiva intersecţionistă
sugerează că managementului
lanţului de aprovizionare este o
strategie amplă care traversează
multe, dacă nu toate domeniile
de afaceri în care logistica
acoperă deciziile operaţionale.

Printre exemple de definiţii ale
SCM care adoptă punctele de
vedere exprimate mai sus, se
numără definiţiile lui Christopher
Martin şi ale lui Schary Philip.
Christopher defineşte manage-
mentul lanţului de aprovizionare
ca fiind o extensie a logisticii. În
esenţă, logistica reprezintă un
cadru de planificare şi orientare
care are ca scop crearea unui
singur plan, atât pentru fluxul de
produse cât şi pentru informaţiile
dintr-o companie. Asemenea
definiţiei lui Christopher, Schary
defineşte lantul de aprovizionare
ca fiind un concept mai avansat
decât logistica. Conform definiţiei
sale, lanţul de aprovizionare
include fluxul de materiale şi
produse către clienţi, dar mai
mult de atât, include ş i
organizaţiile care fac parte din
aceste procese. SCM recu-
noaşte faptul că există aran-
jamente cooperative care leagă
firmele între ele, ceea ce duce la
o legatură a succesului lor cu
lanţul de aprovizionare. Obiectivul
lanţului de aprovizionare se
întinde pe întreaga structură, de
la achiziţionarea de materiale şi
produse componente, până la
livrarea produsului final către
clientul final. Un lanţ de

Figura 1.1. Legături ale SCM şi Logisticii cu alte discipline
 Sursă: John M. and Chandra L., 2016, "Global Logistics and Supply Chain Management" 3rd Edition,

John Wiley & Sons Ltd
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aprovizionare, spre deosebire de
managementul lanţului de
aprovizionare, reprezintă un grup
de organizaţii direct conectate, în
aval sau amonte, la unul sau mai
multe fluxuri de materiale, servicii,
finanţe şi informaţii de la o sursă
către client. Problemele pe care
le adresează managementul
lanţului de aprovizionare sunt:
configurarea reţelei de distribuţie:
numărul furnizorilor dar şi locaţia
acestora, uzinele de producţie,
centrele de distribuţie, magaziile
şi clienţii; strategia de distribuţie:
întrebări în ceea ce priveşte
operaţiunile de control (centra-
lizate, descentralizate sau
comune), planurile de livrare,
modalităţ i le de transport,
strategiile de aprovizionare, dar
şi de control al transporturilor;

Alma PENTESCU

urmare din pagina 7

compromisuri în activităţile
logistice: pentru a obţine cel mai
mic cost posibil, strategiile de
aprovizionare au nevoie de o bună
coordonare. Dacă doar una din
strategiile de mai sus este bine
optimizată, atunci costul total
poate creşte; informaţ i i:
integrarare de procese în lanţul
de aprovizionare pentru a
împărtăşi informaţii importante,
cum ar fi nevoia de noi cereri,
previzionări, stocuri, transport, dar
şi potenţiali colaboratori; gestio-
narea stocurilor: cunoaşterea
cantităţii stocurilor, dar şi locaţiei,
în ceea ce priveşte materii prime,
produse ce încă se află în stadiul
de producţie şi produse finale;
circuitul financiar: organizarea
condiţiilor de plată şi a meto-
dologiilor în ceea ce priveşte
schimbul de fonduri între enti-
tăţile din cadrul lanţului de
aprovizionare.
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Păltiniş - una dintre cele mai
vechi staţiuni din Munţii Carpaţi
situată la cea mai mare altitudine
din ţară (1442 m) a fost înfiinţată
de Asociaţia Carpatină a Turiştilor
din Transilvania în colaborare cu
comuna Cristian în anul 1894.
Denumirea iniţială a staţiunii a fost
Hohe Rinne, denumire provenită

de la izvorul cu acelaşi nume pe
care îl regăsim şi astăzi în Păltiniş.
Vizitând staţiunea puteţi regăsi
monumente istorice precum „Casa
de Cură Hohe Rinne” şi „Casa
Monaco” a căror arhitectură a fost
inspirată de cea a cabanelor al-
pine din Tirolul austriac. Turistul
ajuns în staţiune se poate bucura
de o varietate de opţiuni pentru
petrecerea timpului liber. O plim-
bare prin rezervaţia Iezerele Cin-

drelului poate fi una dintre opţiuni,
aici putând admira frumuseţea
lacurilor glaciare dar şi crestele
împădurite care ne introduc într-un
sublim tărâm de vis. Nu putem rata
vizitarea Casei memoriale a ma-
relui filosof, poet, eseist, publicist
şi scriitor român Constantin Noica
dar nici Schitul, lăcaş de cult ctitorit
de mitropolitul Nicolae Bă lan.
Acesta din urmă beneficiază de o
catapeteasmă realizată între 1944-

1945 în stil neobizantin, o icoană a
Sf. Paraschiva din 1904 dar şi de o
Psaltire din acelaşi an, acestea
constituind o adevărată atracţie
turistică. Sezonul rece este destinat
sporturilor de iarnă în staţiunea
situată pe coasta de nord-est a
Munţilor Cindrel. Peisajul de po-
veste, clipele minunate petrecute
aici vă vor rămâne pentru mult timp
în suflet dacă alegeţi ca destinaţie
turistică Păltinişul.

Paula COTARCEA
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