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AUTOMOTIVARE 
 

In deschiderea seminarului am vorbit despre “sinusoida vietii” cu momentele sale bune, in care motivarea 

“vine de la sine” si momentele mai putin bune cand avem nevoie de o mare putere de a ne automotiva si a 

reusi sa depasim cat mai repede aceste momente. In afaceri entuziasmul inceputului dispare repede cand 

dam de asa-zisele obstacole tehnice (vanzarile nu vin asa de repede cum ne-am asteptat, disponibilitatea 

financiara incepe sa scada inainte ca afacerea noastra sa produce suficient, angajatii nostri au numai pretentii 

e.t.c). Prin aceste momente am trecut cu totii si daca nu ati trecut inca veti trece cu siguranta. In aceste 

momente se face diferenta intre castigatori si invinsi intre cei nepregatiti pentru viata de antreprenor si 

adevaratii antreprenori. Daca facem o analiza la rece pentru antreprenorii adevarati aceste momente sunt o 

“binecuvantare” o “ selectie naturala”. Ce s-ar intampla daca nu ar avea loc aceste lucruri si la o licitatie 

seriaosa ar trebui sa combatem o multime de nespecialisti care vin cu oferte gresit intocmite la preturi 

imposibil de sustinut? Usor de previzionat…. 

De asemnea am subliniat faptul ca pentru a trece la un nivel superior trebuie la un moment dat sa intri “in 

ring” cu un adversar mai puternic. Atentie insa sa fie un adversar greu, dar nu imposibil de invins care sa va 

scoata definitiv “din viata sportiva” 

Toate aceste principia le-am exemplificat plastic prin imaginile din cele trei faze prin care a trecut Rocky 

Balboa, exemplu care se muleaza foarte bine pe viata unui antreprenor. 

Prima faza care reprezinta viziunea- viziunea oricarui antreprenor de a ajunge sa stea la masa cu campionii. 

Cea de a doua faza “ Munca”, “ Disperare”, “ Marginea prapastie”, “Caderea la podea”. 

Asa cum am amintit cine reuseste sa-si adune fortele si sa se ridice “plin de sange” vede si cea de a treia faza 

si anume: Victoria&Succesul. 

 

 
 

 

Un Rocky Balboa din adevarata lume a business-ului este fara indoiala Donald Trump care figureaza in 

Guiness Book cu cea mai mare revenire din istorie, dupa ce in anii 90 pierduse peste 9 miliarde de dolari. 

Ca si in cazul lui Rocky esential a fost momentul in care a decis sa nu renunte, desi sansele erau aproape 

nule si adversarii mult mai puternici. Am selectat o scurta parte a povestirii sale despre acest eveniment: 
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 Situatia mea la inceputul aniilor 90 nu era infloritoare.  

 Aveam imprumuturi de miliarde de dolari.  

 Puteam foarte usor sa dau faliment. 

 Bancile ma haituiau, oamenii ma evitau.  

 …………………………………………………………………

…………………… 

 Totusi, a reunta nu mi-a trecut nicodata prin minte. 
 Incercau sa ma jupoaie de viu, dar acest lucru a avut efect 

contrar.  

 Puteam dovedi ca nu aveau dreptate daca eram tenace si NU 

RENUNTAM. 
 

    Problemele sunt, adesea, sanse deghizate. 

 

 

 
 

Credem  ca sunteti cu totii de acord ca este bine sa te ridici, dar de asemenea stim cu totii cat de greu este sa 

o faci. Incercam sa venim cu cateva sugetii care sa va ajute in momentele grele. 

 

O prima sugestie este „Asteapta-te la probleme si vei fi gata sa le infrunti atunci cand apar.” 

Daca planificam fiecare activitate in amanunt, gandim la 360˚ si cat mai amanuntit, incercand sa 

previzionam toate variantele si problemele care pot sa apara cu siguranta acestea nu ne vor lua prin 

surprindere si ne va fi mult mai usor sa ne ridicam. 

 

O alta sugestie “Priveste viata ca un intreg.”  

Stim cu totii ca dupa bine vine rau si invers. Nu trebuie sa ne asteptam sa fie in permanenta soare pe strada 

noastra, s-ar usca toate florile din gradina sufletului nostru. Citind printre randuri dorim sa va sugeram sa 

descoperiti si partea pozitiva a asa-zisului rau. Daca analizati cu atentie trecutul de multe ori un eveniment 

care atunci parea catastrofal privit acum, ca efect pe termen lung, de fapt a fost un bine (ex. Am parasit un 

loc de munca fara a avea siguranta zilei de maine dar am sfarsit prin a lucra intr-un loc mai linistit si mai 

bine platit.) 

 

O a treia sugestie “Separa-te de lumea care se vaita.” 

Stim de cand eram copii ce putere are anturajul asupra noastra, Va sugeram din toata inima sa stati in 

preajma oamenilor care va povestesc ca se poate si nu pe langa cei care gasesc in permanenta scuze si 

motive ca sa va explice ca totul este imposibil. 

  

“Concentreaza-te asupra solutiilor si nu asupra problemei!” 

Aveti o problema? Daca raspunsul este -Da-, nu are nici un sens sa ne mai intrebam de ce ni s-a intamplat 

tocmai nuoa. Problema exista. Cel mai indicat este sa ne asezam la birou si ne gandim care sunt solutiile cele 

mai favorabile pentru a rezolva, macar partial, aceasta problema. 

 

Si in cele din urma “Fii rabdator!” si “Rezista presiunii!” 

Furnizorii ne cer bani, bancile ne cer bani, se apropie ziua de salarii si de TVA. Cu totii simtim aceasta 

presiune si ne intrebam de ce nu am ramas la stadiul de angajati. Raspunsul este simplu, noi vrem sa simtim 

presiunea pentru a ne putea bucura de avantajele si de bucuria reusitei. 
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De asemnea practicarea sportului, clipele linistite petrecute alaturi de cei dragi, Biserica si lectura cartilor 

motivatinale va ajuta cu siguranta sa depasiti momentele grele din viata dumneavoastra. 

 

Din multitudinea de mesaje motivationale care circula pe retele de socializare am ales doua semnificative 

care din punctual nostru de vedere sunt foarte profunde. 

  

                                                                                                         

NU 

RENUNTA! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NU 

RENUNTA 

 NICIODATA! 
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LOGISTICA 
 

Ce este logistica?  
Aceasta intrebare a creat multe probleme la inceputul aniilor 90 cand acest domeniu incepea sa prinda contur 

in Romania. Si astazi granitele „ Logisticii” sunt variabile de la o firma la alta. 
Am incercat sa dam trei definitii ale termenului de logistica care impreuna sa va arate o imagine complete: 

 Un cost necesar  

 Turnul de control al afacerii dumneavoastra  

 O sursa de valoare adaugata  

 

Logistica-Gestiunea fluxurilor.  
Majoritatea micilor antreprenori confunda logistica cu transportul materialelor, materiilor prime etc. 

Descriem mai jos toate subdomeniile care pot fi integrate in domeniul logistic: 

 Aprovizionare  

 Receptia 

 Depozitare materii prime 

 Planificarea productie. 

 Depozitare produse finite 

 Livrare  

 

Aprovizionare 
In urma incheierii unui acord comercial cu un furnizor de catre biroul de achizitii, acord care trebuie sa 

cuprinda cantitatea achizitionata, caracteristici tehnice, pret, e.t.c, functia de aprovizionare stabileste loturile 

si datele la care se vor retrage aceste materiale. Obiectivul functiei de aprovizionare este de a mentine 

valoarea stocurilor cat mai scazuta fara a risca sa apara rupturi de stoc. 

 

Receptie 
La acest punct am subliniat importanta lantului informativ Comanda-Factura- Receptie care trebuie inchis 

fie prin sistemul informatic fie prin documente tiparite de catre persoana insarcinata cu realizarea receptilor, 

cu alte cuvinte trebuie verificat ca marfa care a ajuns in firma corespunde cu factura, respectiv ca exista o 

comanda aprobata emisa de biroul de aprovizionare. In caz contrar riscati sa vi se livreze o marfa de care nu 

aveti nevoie, care sa fie deja receptionata si chiar achitata. 

Un alt aspect important este modul de codificare in sistemul intern al produselor receptionate. Variantele 

prezentate au fost fie folosirea codurilor furnizorului fie crearea unui sistem de codificare intern. Cea de a 

treia varianta de codificare dupa denumirea articolului, am sugerat sa fie evitata deoarece un singur articol 

va fi codificat in mai multe modalitati fapt care va duce la imposibilitatea gestionarii corecte a stocurilor. 
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Depozitare materie prima 
La depozitarea materiei prime cel mai important aspect este sa impartim depozitul pe locatii, astfel incat 

fiecarui palet sau cutie sa-i fie alocata in momentul receptiei locatia unde va fi depozitat. Prin aceasta 

metoda este foarte usor sa gasim produsele cand avem nevoie de ele chiar daca responsabilul de depozit nu 

este in zona. 

De asemenea am subliniat importanta metodei First IN First OUT (FIFO) in special pentru materialele 

perisabile. Folosind aceasta metoda nu riscam sa livram intai produsele proaspete in timp ce cele mai vechi 

expira in depozit. 

Alte cateva detalii de care ar trebui sa tinem cont la pozitionarea unitatilor de ambalare sunt: 

 Eticheta in fata  

 Alinierea cutiilor  

 Materialele utilizate frecvent vor fi depozitate jos si in fata  

 

Utilizare (Planificare Productie) 
La acest punct am explicat importanta comunicarii cu clientul pentru a obtine previziuni ale necesitatilor 

sale. In functie de aceste previziuni putem optimiza lansarea in productie a anumitor comenzi grupat astfel 

incat sa optimizam timpii de pregatire a liniilor de productie. In cazul activitatilor care nu fac parte din sfera 

productiei cum ar fi comertul, acesta planificare poate fi considerata pregatirea comenziilor de catre 

personalul intern pentru livrare.  

Obiectivul planificarii este de a reduce timpii de pregatire prin cuplarea de comenzi similare fara a risca 

intarzieri in livrare. Daca facem referire la comerttul cu materiale ceramice, la deschiderea unui palet ar 

putea fi prelevate toate loturile de pe acel palet chiar daca sunt destinate pentru trei clienti diferiti. In acest 

mod se evita despaletarea de trei ori a aceluiasi palet. 

 

Depozitare produs finit 
La depozitarea produsului finit am insistat asupra existentei unei zone de livrare, zona in care sa se 

pregateasca din timp comenzile clientilor. 

De asemenea am sugerat un control  final al comenzii inainte de inchiderea paletului pentru a fi siguri 100% 

ca s-a pregatit comanda fara eroare. O eroare in aceasta faza va duce cu siguranta la nemultumirea clientului 

si la imposibilitatea verificarii daca eroarea a existat cu adevarat sau a fost “indusa” in timpul transportului. 

Aici a fost prezentat, ca si exemplu, modul de organizare a camarii unei familii germane, unde totul e 

ambalat in borcane de acelasi tip pentru acelasi sort,  etichetat cu anul productiei  si e aliniat perfect pe raft.  

 

Livrare 
Principalul sfat la acest capitol a fost optimizarea volumului marfurilor de transportat cu scopul de a 

optimiza costul livrarii. Diferenta de pret intre diferitele capacitati de transport este relativ mica, astfel incat 

daca o marfa este transportata cu un camion cu sarcina de 3.5 Tone va avea o incidenta de transport mult 

mai mare decat daca este transporata cu un camion cu sarcina utila de 20 Tone. In acest sens sfatul nostru a 

fost pe cat posibil sa organizam transporturi cuplate de 20Tone.  

Referitor la alegerea transportatorului, unicul sfatul pe care dorim sa vi-l sugeram este sa va asigurati ca are 

o asigurare care acopera contravaloarea marfurilor dumneavoastra. 

 

 

 

 

 



 
Roma Consulting www.romaconsulting.ro, email: office@romaconsulting.ro 

Timisoara, Calea Martirilor 27B, J35/134/2008, RO 23090339 

Phone: +40721291407,  fax: +40256462716 

 

Logistica si automotivare Page 6 

 

ERP 
Sistemele ERP sunt un domeniu foarte vast. Noi am clasificat din punct de vedere al complexitatii aceste 

sisteme in trei categorii: 

 Prima categorie o reprezinta sistemele „mari” care sunt cele mai performante si care pot acoperi 

orice domeniu si orice operatiune. Principalele dezavantaje sunt pretul mare si necesitatea de a va 

adapta dumneavoastra procedurile in functie de sistem si nu invers. 

 A doua categorie o reprezinta sistemele de nisa (pentru domeniul hotelier, comert etc) care au un pret 

abordabil si acopera bine un anumit domeniu. Si la aceste sisteme ramane dezavantajul ca adaptarea 

la procedurile dumneavoastra este costisitoare. 

 A treia categorie o reprezinta sistemul creat strict pe specificatia dumneavoastra, perfect adaptat la 

business-ul dumneavoastra, si la un pret foarte bun, sistemul recomandat de noi pentru micii 

antreprenori. Dezavantajul acestoror sisteme este ca in cazul in care specificatiile nu au fost complete 

sistemul nu va satisface intru totul necesitatile firmei. 

Am mai  subliniat factul ca in cazul in care v-ati decis sa implementati un soft ERP trebuie sa va asigurati ca 

puteti gestiona reticenta colaboratorilor si sa organizati intr-un mod integrat intalnirile de implementare. 

Principalele cauze care duc la esecuri de implementare sunt erorile de specificatie si dezinteresul echipei. 

 

 

Inventar 
Pentru a fi linistit ca ai si in realitatea ceea ce este nregistrat in contabilitate este obligatoriu sa tii sub control 

stocurile. Unica metoda pentru a face corect acest lucru este inventarul. Majoritatea il facem o data pe an 

pentru ca ne obliga legea, dar din punctul nostru de vedere nu este suficient, La o firma sanatoasa cu o 

rotatie a stocurilor corespunzatoare evenimentele petrecute intr-un an calendaristic pot sa ne creeze mari 

surprize la inventar (lipsuri de marfuri, marfuri distruse, marfuri expirate e.t.c). Aceste surprize pot sa duca 

la concluzia ca de fapt avem in depozite doar un mic procent din ceea ce stiam ca avem. 

Sugestia noastra este de a implementa un sistem de inventar de rotatie. Aceasta metoda sugereaza 

inventarierea permanenta (zilnica) a unui numar limitat de coduri, astfel incat int-un an calendaristic sa avem 

fiecare cod inventariat de mai multe ori. 

Ca si prioritizare, ideal ar fi sa impartiti produsele in trei categorii in functie de rulajul valoric.Prin rulaj 

valoric intelegem valoarea cantitatii rulate intr-un interval de timp. 

In prima categorie (A) clasificati produsele cu rulajul valoric cel mai mare si stabiliti un termen de 

inventariere scurt (de ex. o saptamana) 

In a doua categorie (B) clasificati produsele cu un rulaj valoric mediu si stabiliti un termen de reinventariere 

mai lung (de ex. o luna) 

In ultima categorie (C) raman celelalte produse care se vor inventaria o data la un ciclu de inventariere. 

Numarul de coduri alocat primei si celei de a doua categorii rezulta din capacitatea dumneavoastra de 

inventariere. 

EX.:Daca puteti inventaria un numar de 4 produse pe zi, rezulta 24 produse pe saptamana, respectiv circa  

96 produse pe luna. 

Stabilind un ciclu de inventariere de 3 luni si presupund ca aveti un numar de 200 de coduri de inventariat 

rezulta urmatoarea formula: 

 

12A+3B+C aprox= 288( 96x3) 

A+B+C=200 

 

In functie de aceste doua fornule si importanta produselor cu rulaj valoric mare stabiliti numarul de coduri 

din varianta A si B pentru a va apropia cat mai mult de capacitatea maxima de inventariere. 
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 Ex.:   A=   5 (primele cinci coduri cu rulaj valoric mare le vom inventaria saptamanal) 

          B=  10 (urmatoarele 10 coduri le vom inventaria lunar) 

          C=196 (codurilor le vom inventaria o data la un ciclu, in ex nostru la trei luni) 

 

 

Pentru a incheia motivati am prezentat povestea olarului regal. 

 
 

A fost odată un olar care trăia într-un sat uitat de lume. Visul lui era să 

ajungă în marea Cetate, unde să poată avea propria prăvălie. Sansele lui erau 

mici, pentru că olarul era leneş şi muncea doar pentru a-şi asigura traiul 

zilnic.  

Olarul întâlni un călător care îi spuse că într-un sat vecin trăieşte într-o 

colibă un înţelept care poate să-ţi ofere orice răspuns. Ciudat era că 

inteleptul nu ieşea niciodată din colibă şi nici măcar nu vorbea, el răspundea 

din ochi si omul putea citi răspunsul în expresia acestora. 

La prima vizita la coliba inteleptului olarul intreba: “Cum pot să ajung să prosper în marea Cetate?“. Imediat 

ce ochii inteleptului aparura din intuneric văzu nişte ochi plictisiţi, nepăsători, total indiferenţi. Olarul zise: 

"Până acum am stat şi am aşteptat ca şansa ideală să mă lovească din senin.”. Răspunsul e foarte 

simplu, trebuie să muncesc eu mai mult pentru a mă apropia de ţelul meu. Oare câţi oameni fac aceeaşi 

greşeală? Peste tot văd oameni care se plâng de lipsa de şansă în loc să pună mâna şi să facă ceva. 

 

În următoarele luni începu să modeleze oale şi ulcioare zi de zi, rezultatele nu întârziară să apară, deja 

câştiga bine, iar o mare parte din bani îi punea deoparte pentru a-şi permite să se mute în Cetate. Cu toate 

astea, îşi dădea seama că nu era suficient şi în acest ritm i-ar fi trebuit ani întregi si porni iar spre coliba 

înţeleptului mut, gândindu-se cu nerăbdare la reîntâlnire. Ochii dinăuntru erau trişti, obosiţi, lipsiţi de 

lumină. Olarul gandi “Privirea unui om singuratic, izolat de lume.".Plecă în târg cu un singur gând: să vândă 

atât de multe oale încât să-şi poată ajuta toate rudele, vechii prieteni şi chiar vecinii cu care nu se înţelegea 

foarte bine.  

 

După o lună, vindea şi câştiga aproape de doua ori mai mult şi nu numai că ajutase mulţi oameni cu bani şi 

mâncare dar câştiga atât de bine încât peste puţin timp reuşi să-şi ia o căsuţă în marea Cetate. Olarului îi 

mergea foarte bine şi îşi făcuse mulţi prieteni dar inca era departe de ţelul lui. Muncea de dimineaţa pînă 

seara şi vindea aproape tot ce producea. Merse iar la coliba inteleptului, ciocăni în uşă cu mâinile 

tremurânde şi deschise oblonul îngust. Privirea din întuneric era de această data vie, îndârjită. Pe de-o parte 

era foarte mulţumit că se mutase în Cetate şi că prospera, dar pe de altă parte muncea atât de mult încât nu se 

mai putea relaxa şi bucura de viaţă. 

 

În următoarea dimineaţă se trezi mult mai odihnit, parcă era mai uşor, işi savură micul dejun la umbra 

copacilor din grădină, gândindu-se cât de recunoscător este pentru viaţa lui. Merse la targ si luă doar câteva 

ulcioare făcute de el mai demult. Erau cele mai frumoase, le păstra în locuinţa lui pentru a-i încânta ochii. 

Erau si  alţi muşterii, călători veniţi din alte părţi. Printre ei, olarul remarcă un personaj aparte, îmbrăcat în 

haine scumpe. "Ce ai zice să lucrezi ceramică pentru Curtea Regală?”  il intreba strainul dupa ce privi 

lucrarile olarului. 

 

Primul lucru la care s-a gândit după această întâmplare a fost să-i mulţumească înţeleptului mut. Ajuns la 

colibă, bătu la uşă iar apoi deschise oblonul. Ochii dinăuntru străluceau de bucurie ca niciodată. "Mare 

înţelept, ştiu că eşti mai retras de felul tău, dar vreau să-ţi mulţumesc din suflet şi să-ţi povestesc cât de mult 
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m-ai ajutat!", spuse olarul. Apoi deschise uşa şi rămase înmărmurit, inăuntru, dincolo de uşă, era doar o 

oglindă . 

  

Bibliografie:  Reteaua de socializare Facebook. 

 

  

 


