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Rezumat 
 
Una dintre cele mai importante lecţii ale managementului actual este aceea ca 

întreprinderile nu mai pot exista în piaţă ca şi entităţi independente, ci mai degrabă ca 

şi elemente ale unor „structuri superioare”, fără de care acestea nu ar atinge nivelul 
necesar de competitivitate.  

Într-o abordare holistică, întregul şi modul său de organizare dictează succesul 
în piaţă, iar la nivel individual companiile care reuşesc să se integreze cu succes pe 
toate verigile unui lanţ vor avea mai puţine resurse financiare blocate în stocuri, o 

viteză de rotaţie a stocurilor ridicată, fluxul de numerar se va îmbunătăţi prin 
reducerea duratei unui ciclu, costurile cu achiziţia materialelor vor fi reduse, implicit 

va creşte şi nivelul de productivitate şi flexibilitatea producţiei, şi se vor obţine 
performaţe ridicate în gradul de satisfacere a nevoilor clienţilor. Costurile logisticii într-
o astfel de situaţie vor fi scăzute datorită cumulării eforturilor de transport şi 

depozitare între verigile componente. 
Scopul acestei lucrări îl reprezintă analizarea comportamentului lanţurilor 

logistice la perturbaţiile apărute la nivelul cererii şi a modului în care acestea se 
transferă în amonte între verigile componente. Atenţia autorului va fi asupra industriei 
constructoare de autoturisme şi componente, un segment ce reprezintă un subiect 

deosebit de important pentru studiu datorită dimensiunii sale economice, sociale şi 
tehnologice, iar asupra căreia un element minor de ameliorare poate avea efecte 

majore, cu repercursiuni evident pozitive. 
În vederea atingerii scopului propus, s-au stabilit următoarele obiective: 

 Încadrarea din punct de vedere ştiinţific a tematicii abordate. 

 Definirea efectului care caracterizează comportamentul lanţului logistic afectat 
de variaţiile provenite de la consumatorul final – lovitura de bici. 

 Caracterizarea segmentului automotive la nivelul UE şi România, cu 
prezentarea principalelor caracteristici ale lanţurilor logistice din industrie. 

 Elaborarea unui model matematic propriu de previziune, pe baza datelor 

statistice înregistrate în perioada 2000 – 2012 la nivelul UE, care să fie utilizat 
apoi ca şi generator de semnal de intrare. 

 Cercetare calitativă sub forma interviului individual semistructurat cu 
persoane aflate pe posturi de conducere reprezentative ale unor companii din 
industria caracterizată, şi localizate în Regiunea VEST. 

 Analizarea fluxurilor de la nivelul lanţurilor logistice şi efectuarea unei sinteze 
asupra principalelor sisteme utilizate atât în interiorul verigilor componente, 

cât şi în relaţia dintre acestea. 
 Elaborarea unui model pentru simulare a unei structuri logistice multi-eşalon, 

care să permită identificarea variaţiilor la nivelul stocurilor fiecărei verigi şi 
măsurarea fenomenului studiat în prezenta temă de cercetare. 
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 Dezvoltarea unui număr de 5 scenarii distincte, posibile în lanţurile logistice, şi 
măsurarea variaţiilor stocurilor şi a modului în care răspund verigile 
componente. 

 Identificarea unor soluţii concrete de ameliorare a variaţiilor stocurilor pentru 
scenariile dezvoltate, şi remăsurarea acestora. 

 Efectuarea unui studiu de caz pe o societate din industrie care să exemplifice 
variaţiile, la nivel de reper utilizat, dintre cererea clientului şi comanda la 
furnizor, cu analizarea implicaţiilor ante şi post utilizării unei metode de 

reducere a costurilor. 
 Efectuarea unui al doilea studiu de caz care să dovedească faptul că 

influenţele modificării volumului de activitate la producătorul de componente 
are repercursiuni clare şi asupra furnizorului de servicii pentru transportul 

angajaţilor, element extern lanţului. 
 Elaborarea concluziilor finale ale cercetării, cu prezentarea perspectivelor 

posibile de dezvoltare ale studiului. 

 
Obiectivele anterior prezentate constituie etape cadru ale demersului propus 

pentru cercetare de către autor, care pe parcursul studiului doreşte prin aprofundarea 
tematicii corespunzătoare domeniului de doctorat Inginerie şi management, să 
transforme aceste obiective în contribuţii originale. 

Pentru o mai bună înţelegere a modului de abordare al prezentei lucrări de 
doctorat, având titlul: Cercetări privind modificările din lanţurile logistice la 

variaţiile de cerere în industria producătoare de componente auto, este 
reprezentat schematic, în figura 1, un demers de cercetare ce cuprinde şi elementele 
prezentate în cadrul celor două rapoarte ştiinţifice susţinute de către autor. 

 

 
Fig.1. Schema propusă a demersului cercetării 



 

3 
 

Primul capitol reprezintă o scurtă introducere, fiind definite obiectivele 
generale atinse în cadrul tezei, cu exemplificarea demersului de cercetare original al 
autorului. 

În cadrul capitolului 2 se prezintă într-o formă succintă cadrul general ce 
delimitează ştiinţific tematica de cercetare, evidenţiind aspecte de diferenţiere ale 

conceptelor utilizate: logistică şi managementul lanţurilor logistice. 
Problematica structurii complexe descrise în acest capitol prezintă clar 

necesitatea abordării graduale a oricărui demers de îmbunătăţire a performanţelor 

lanţului logistic. Avantajele rezultate fiind în primul rând la nivel unitar, iar aceia care 
reuşesc să se integreze cu succes pe toate verigile unui lanţ vor avea mai puţine 

resurse financiare blocate în stocuri, o viteză de rotaţie a stocurilor ridicată, fluxul de 
numerar se va îmbunătăţi prin reducerea duratei unui ciclu,costurile cu achiziţia 

materialelor vor fi reduse, implicit va creşte şi nivelul de productivitate şi flexibilitatea 
producţiei, şi se vor obţine performaţe ridicate în gradul de satisfacere a nevoilor 
clienţilor. Costurile logisticii într-o astfel de situaţie vor fi scăzute datorită cumulării 

eforturilor de transport şi depozitare între verigile componente. 
Pentru o gestionare eficientă de-a lungul întregului lanţ de aprovizionare şi 

distribuţie, trebuie să se ţină cont de necesitatea unui flux continuu de materiale şi 
informaţii cu scopuri clar definite. 

Sublinierea ştiinţifică a aspectelor mediului în care structura îşi desfăşoară 

activitatea, starea de incertitudine şi volatilitatea cererii sunt cuprinse în cadrul 
capitolului 3, punându-se accent pe efectul studiat în prezenta lucrare – bullwhip 

effect sau „lovitura de bici” . Tot în cadrul acestui capitol, pentru ca demersul de 
cercetare bibliografică să fie complet, autorul a considerat oportună prezentarea unei 
definiţii proprii a fenomenului „bullwhip effect”, care să surprindă în întregime 

principalele caracteristici ale subiectului. Lovitura de bici este definită în prezenta 
lucrare ca fiind „fenomenul perturbator al activităţilor de la nivelul unui lanţ 

logistic, reprezentat de variaţia cererii la client(oricare ar fi acesta pe lanţul 
logistic), generat de factori exogeni lui şi care suportă o amplificare accelerată 
pe măsura apropierii de primii furnizori ai lanţului”. 

Capitolul 4 surprinde starea actuală a segmentului automotive, pentru care 
tendinţa generală a înmatriculărilor de autoturisme de la nivel european este 

descrescătoare, dar totodată există o oportunitate uriaşă dată de creşterea 
exporturilor. 

Tot în cadrul acestui capitol este prezentat un demers matematic de analiză a 

seriilor de timp, cu ajutorul căruia sunt obţinute două modele matematice ce pot 
prezenta un suport real în previziune. Însă, modelul autoregresiv AR(7) considerând 

ultimele 7 valori istorice ale erorilor identificate după efectuarea previziunilor cu 
netezirea exponenţială, se demonstrază că aduce un grad de acurateţe suplimentar 
previziunilor.  

Ecuaţia de mai jos, reprezintă modelul matematic final elaborat, ce include 
atât netezirea exponenţială cu factorul considerat de 0.5, cât şi modelul autoregresiv 

AR(7).  
 

Pt=[Pt-1+0.5*(Rt-1-Pt-1)]+[-0.02134*(Rt-1-Pt-1)-0.3074*(Rt-2-Pt-2)-

0.08365*(Rt-3-Pt-3)-0.09757*(Rt-4-Pt-4)-0.4417*(Rt-5-Pt-5)+ 

0.1899*(Rt-6-Pt-6)-0.5513 * (Rt-7-Pt-7)] 

 
Validarea modelului este efectuată în cadrul capitolului comparând rezultatele 

obţinute ale previziunilor pe o nouă perioadă de timp, cu rezultatele reale din piaţă. 
Datorită nivelului de acurateţe de sub 10%, acesta va fi folosit în capitolele următoare 
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pentru generarea unor valori ale cererii în simularea structurii unui supply chain în 
automotive. 

Capitolul 5 face trecerea cercetării de la exteriorul sistemului spre interior, 

prezentând metode şi tehnici specifice lanţurilor logistice din industria automotive, 
contribuţia majoră în cadrul acestui capitol fiind analizarea percepţiilor şi opiniilor 

persoanelor relevante din cadrul a 6 societăţi situate pe tier 1 şi 2 din regiunea de 
vest. Acest demers de cercetare calitativă a utilizat tehnica interviurilor individuale 
semistructurate.  

Rezultatele fiind evidenţiate sub o formă succintă în tabelul de mai jos. 
 

Tabelul 1 Sinteza cercetării calitative 

Nr. 

crt. 
Concluzii 

Nivel

ul 

(tier) 

Societatea 

1 2 3 4 5 6 

1 1 1 şi 2 2 2 2 

1 
Existenţa variaţiilor în 

cererea provenită de la 
client 

da da da da da da 

2 
Mărimea variaţiilor 

identificate 
- 

+/- 
15

% 

sens pozitiv - 
şi 

200% 
10-70% 

3 

Conştientizarea 
impactului negativ al 

transmiterii variaţiilor 
către furnizori 

da da minor da da da 

4 
Afectarea politicilor 

existente  
da da da da da da 

5 
Există tendinţă de 

ameliorare la nivelul 

lanţului logistic 

da  da da da da da 

6 
Partajarea informaţiilor 
legate de previziuni de 

la clienţi 

da, de la 
OEM 

da da, prin EDI da parţial 6 luni 

7 
Partajarea informaţiilor 
legate de previziuni la 

furnizori 

da, pe 12 
luni 

da 

în special 
pentru mat. 
cu lead time 

mare 

da da da 

8 

Existenţa unui dialog 
permament între 

verigile lanţului logistic 
(aval şi amonte) 

da da permanent da 

da, 

variaţiile de 
prognoză 

da 

9 
Soluţii de ameliorare 
identificate la nivel de 

verigă 

Planificare 
previzionată 
(eroare sub 

10%) 

EDI
, 

VMI

, 
JIT 

- - 
şcolarizare 
şi educaţie 

Comu-
nicare 

10 
Alte opinii legate de 
tematica discuţiilor 

- - 

Definirea 

unor 
standarde 

de 
performanţă 
pe industrie 

- 
ERP/SAP, 
ca soluţii 

actuală 

 
Astfel s-a concluzionat existenţa variaţiilor şi a perturbaţiilor la nivelul cererii 

provenite din aval, o cunoaştere aprofundată a managerilor referitor la fenomenul 
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studiat şi acordarea unei importanţe sporite. Acurateţea previziunilor utilizate este de 
10- 15%, fiind menţionată şi necesitatea dezvoltării unor sisteme de previziune care 
să prezinte abateri sub 10%. Iar, utilizarea unor stocuri de siguranţă mari, 

dezvoltarea unor parteneriate de consignaţie (transferul către furnizori), 
îmbunătăţirea comunicării la nivelul lanţului, şi apelarea la sisteme moderne atât 

pentru fluxul informaţional, cât şi pentru cel material, sunt considerate de majoritatea 
soluţii de ameliorare a variaţiilor de la nivel de unitate. 

Un alt aspect ce trebuie menţionat este că prin acest demers s-a confirmat 

suplimentar, şi de către mediul privat, actualitatea temei de cercetare, 
subiectul abordat fiind de interes major pentru toate persoanele intervievate. 

În capitolul 6, prin dezvoltarea modelului propriu de simulare, s-a creat un 
instrument adecvat pentru studierea variaţiilor stocurilor şi măsurarea efectului 

lovitura de bici pentru fiecare verigă în parte şi la nivelul întregului lanţ logistic, 
prezentat în figura de mai jos. 

 

 
Fig.2. Modelul considerat pentru simulare 

 

Modelul a fost dezvoltat pornind de la o structură simplificată existentă în 
aplicaţia software utilizată, ce reproduce sistemul Kanban, şi care a fost modificată 

adăugând componente şi parametrii noi, structura dezvoltată fiind adecvată studierii 
variaţiilor stocurilor pe 4 niveluri ale lanţului logistic modelat. 

Pe rând, fiecare dintre furnizori deservesc veriga din aval, astfel încât acesteia 

să-i fie asigurate resursele necesare pentru producţie, figura 2. 
Fiecare verigă este prevăzută cu un configurator de date, astfel încât acest 

sistem să poate fi utilizat cu un număr nelimitat de caracteristici distincte şi care să 
ofere informaţii despre lanţurile specifice fiecărei componente a unui autoturism, dacă 
se deţin date din sfera respectivă, limitată fiind doar de forma dezvoltată a structurii. 

În ceea ce priveşte fluxul informaţional, sistemul este dezvoltat folosind 
principiile Kanban (WIP Kanban pentru determinarea numărului de entităţi fabricate în 

paralel şi Kanban pentru retragere din depozit sau reaprovizionare), astfel încât să fie 
asigurate în permanenţă resursele necesare, dar şi în cantitatea solicitată de veriga 

din aval, acesta fiind şi cea care generează semnalul de reaprovizionare. 
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Fiecare zonă evidenţiată anterior reprezintă în sine o structură cu funcţii bine 
definite, folosind conexiuni clare, astfel încât simularea să fie cât mai apropiată de 
realitate. Acest deziderat este atins şi cu ajutorul blocurilor de întârziere, care 

simulează timpul necesar transportului componentelor între verigi. 
Astfel au fost depăşite de către autor barierele generate de confidenţialitatea 

datelor cu care se confruntă o cercetare în acest domeniu, şi cu atât mai mult a celor 
de trasabilitate a produselor şi reperelor necesare pentru a găsi corespondenţe reale 
ale efectului. Tot cu suportul modelului dezvoltat s-a studiat incidenţa 

fenomenului pentru 5 scenarii posibile la nivel de lanţ logistic, variind 
„gravitatea” perturbaţiilor apărute, fiind identificate soluţii punctuale de ameliorare. 

Toate cele 5 scenarii considerate în cadrul capitolului au dovedit existenţa 
efectului lovitura de bici la nivelul lanţurilor logistice, elementul declanşator fiind 

cererea previzionată de autoturisme şi variaţiile caracteristice industriei automotive.  
În permanenţă cel mai mare rol de amplificator al semnalului l-a prezentat 

veriga producătorului de autotursime, de unde se poate concluziona că cea mai 

apropiată verigă cu specificaţii de fabricaţie de clientul final gestionează cel mai greu 
aspectul fluctuaţiilor cererii, aceasta nefiind capabilă să transmită în lanţ o cerere 

asemănătoare cu ceea ce constată la clientul final. Totodată cu cât acesta se află mai 
departe de ceilalţi furnizori ai lanţului cu atât transmite semnale mai amplificate 
verigilor din amonte. 

Modificările cu cel mai mare impact asupra efectului global sunt cele în care 
furnizorul de nivel 2 se apropie de clientul său (veriga din aval) şi se depărtează din 

punct de vedere geografic de furnizorul său, amplificarea existentă la nivelul lanţului 
ajungând şi de 21 de ori mai mare faţă de ceea ce s-a măsurat la clientul final. 

Tot în urma simulării pe baza scenariilor s-a observat prezenţa fenomenului şi 

cu utilizarea sistemului Kanban pe relaţia client-furnizor, de unde se poate concluziona 
că prin structura lor lanţurile logistice prezintă o tendinţă de generare a loviturii de 

bici, iar dimensionarea superioară a capacităţilor nefiind un element care să reducă 
variaţiile prezente sau transmise. 

Efectuarea celor două studii de caz, în cadrul capitolului 7, evidenţiază o nouă 

dimensiune a fenomenului studiat şi a modului de manifestare a influenţelor acestuia. 
În primul caz se demonstrează că utilizarea unui model de calcul al lotului 

economic pe comanda poate oferi perspective favorabile clare la nivelul costurilor de 
posesie şi achiziţie, dar nu oferă o soluţie pentru ameliorarea loviturii de bici, 
fenomenul fiind amplificat considerabil în cazul verigii analizate. Suplimentar, aceste 

variaţii pot impacta negativ furnizorii, aspect care se va face resimţit la nivelul 
întregului lanţ.  

Specificul componentelor este cel care dictează politica de stoc, un reper ieftin 
şi cu o uzură morală scăzută nu va influenţa costurile foarte mult şi lipsa acestei 
componente poate cauza neplăceri mult mai mari. 

Cel de-al doilea studiu de caz efectuat evidenţiază posibilitatea transmiterii 
variaţiilor din interiorul lanţurilor logistice specifice industriei automotive şi către alte 

industrii conexe. Este o abordare total nouă a acestui fenomen rezultatele obținute 
confirmând faptul că și firmele neimplicate direct in producție sunt afectate direct de 
acest fenomen. Astfel, se evidenţiază importanţa ridicată a nivelării activităţii în 

vedere reducerii costurilor. Această afirmaţie este susţinută de analiza variaţiei 
tarifului orar perceput de un furnizor de servicii de transprt persoane, la modificările 

volumului de activitate ale clientului(producătorul de componente auto - în cazul 
acesta). Astfel piaţa şi incertitudinea prezentă îşi pune amprenta şi asupra furnizorilor 

ce nu desfăşoară o activitate direct productivă în lanţul logistic, limitând gradul de 
performanţă economică al acestora. Repercursiunile sunt resimţite, de asemenea, la 
nivelul întregului lanţ logistic. 
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Propuneri privind cercetări viitoare în domeniu 

 
Datorită complexităţii fenomenului studiat, multitudinea de factori care pot 

afecta buna funcţionare a sistemului este imposibil de cuprins într-un singur material. 
Astfel, conştient de limitările asumate şi totodată de faptul că limitele existente în 

cercetare nu s-au atins prin prezentul material, ci doar s-a parcurs o etapă 
suplimentară (un pas), autorul consideră oportună prezentarea următoarelor direcţii 
viitoare de cercetare personale, sau la nivel de echipă: 

1. Studierea posibilităţii îmbunătăţirii comunicării la nivelul lanţurilor logistice, prin 
dezvoltarea unei platforme online - “cloud” în vederea partajării informaţiilor la 

toate nivelurile. Astfel fiecare verigă poate avea acces neîngrădit la celelalte 
informaţii din amonte şi aval, evitându-se distorsionarea informaţiilor 
transmise. 

2. Studierea posibilităţii extinderii cercetării, folosind modelul de simulare 
dezvoltat şi către alte industrii, sau creşterea gradului de complexitate. Şi 

reanalizarea variaţiilor stocurilor, sau a comenzilor care nu pot fi livrate la 
termen. 

3. Îmbunătăţirea modelului de previziune prezentat prin adăugarea unei 

componente de marketing, care să surprindă mai exact informaţii de la 
consumatorul final. 

4. Studierea trecerii conceptului de lovitura de bici către dezvoltarea software, un 
alt domeniu foarte dinamic şi complex. 

 
Contribuţii personale prezentate în cadrul lucrării 

 
Principalele contribuţii personale prezentate în cadrul lucrării sunt: 

 Sistematizarea cadrului general de analiză a prezentei teme de cercetare, 
efectuată printr-o investigare temeinică a literaturii de specialitate, 

 Suplimentarea nivelurilor de responsabilitate în supply chain management prin 
adăugarea componentei de mediu, 

 Identificarea principalelor componente ale structurilor specifice industriei auto, 
 Efectuarea unei sinteze cu suport bibliografic asupra conceptului de lovitură de 

bici, fiind evidenţiate cercetările ştiinţifice efectuate asupra fenomenului, 

 Identificarea unei noi cauze generatoare a perturbaţiilor în lanţurile logistice, 
 Identificarea principalelor cercetări referitoare la ameliorarea efectului, 

 Definirea noţiunii de lovitură de bici în contextul actual al dezvoltării lanţurilor 
logistice, 

 Caracterizarea segmentului automotive din UE şi România, 

 Analiza cererii de autoturisme conform datelor statistice lunare de la nivelul UE, 
pentru perioada 2000-2012, 

 Elaborarea unui model matematic de previziune utilizând tehnici specifice 
analizei seriilor de timp, în care au fost propuşi în mod original coeficienţii de 
ponderare rezultaţi în urma studiului empiric, 

 Validarea modelului matematic dezvoltat prin efectuarea de previziune pe o 
nouă perioadă de timp, şi evidenţierea erorilor de previziune astfel obţinute, 

 Efectuarea unor analize de sinteză asupra fluxurilor de mărfuri şi informaţii de 
la nivelul unui lanţ logistic, cu evidenţierea principalelor metode şi tehnici 

utilizate, 
 Efectuarea unei cercetări calitative sub forma interviurilor individuale 

semistructurate cu persoane aflate pe posturi de conducere în cadrul 
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companiilor producătoare de componente pentru industria auto prezente în 
Regiunea Vest, în scopul determinării comportamentului acestora, 

 Concepţia unui model funcţional de simulare a lanţurilor logistice, folosind 

parametrii specifici industriei auto, 
 Dezvoltarea de scenarii pentru simulare cu prezentarea unor posibile situaţii 

concrete,  
 Analiza în simulator a variaţiilor efectului studiat la nivelul verigilor 

componente, 

 Identificarea unor soluţii de ameliorare a efectului şi recalcularea variaţiilor cu 
ajutorul simulatorului, 

 Analizarea loviturii de bici la nivelul unei societăţi producătoare de componente 
pentru industria auto, 

 Aplicarea modelului EOQ în cazul verigii, şi remăsurarea efectului - aspecte ce 
au condus la identificarea unor posibile corelaţii invers proporţionale între 
reducerea costurilor şi efectul studiat, 

 Dezvoltarea unui model de calcul tabelar pentru analiza senzitivităţii preţului, cu 
extragerea directă a datelor din modelul utilizat pentru calculaţia costurilor, 

 Elaborarea grilei de corecţie a preţului, în vederea ameliorării influenţelor 
provocate de variaţiile volumului de activitate, 

 Propunerea utilizării unei grile de tarifare, suport al managementului pentru 

negociere. 
 

În concluzie, această structurare a materialului pe 8 capitole (inclusiv concluziile 
finale), utilizând 112 referinţe bibliografice, conţinând 86 de figuri, 33 de tabele şi 26 
de ecuaţii matematice, a permis identificarea modificărilor din lanţurile logistice la 

variaţiile de cerere în industria producătoare de componente auto. Au fost evidenţiate 
principalele elemente cauzatoare, şi modurile diferite de reacţie ale verigilor. Punctual 

materialul a prezentat soluţii de ameliorare a efectului la apariţia unor perturbaţii, 
fiind elaborat un model matematic de previziune specific industriei şi un model de 
simulare a comportamentului societăţilor componente. Astfel au fost deschise  direcţii 

suplimentare de cercetare, cu posibilitatea utilizării şi îmbunătăţirii contribuţiilor 
prezentate, acest aspect fiind în opinia autorului principala contribuţie adusă 

domeniului de cercetare. 


