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Rezumat,  
Lucrarea de faţă tratează aspecte privind proiectarea sistemelor de 
producţie și optimizarea acestora prin simulare. Tema abordată a 
necesitat şi totodată a impus tratarea a numeroase aspecte, atât 
teoretice cât și aplicative. Lucrarea a fost structurată pe șapte 
capitole, dintre care, primul capitol realizează introducerea în 

problematica temei tratate. Capitolul 2 și 3 tratează aspecte teoretice 
legate de nivelul actual al cunoașterii în domeniul modelării și 
simulării fluxurilor de producţie. Capitolul 4 conţine noţiuni teoretice 
privind organizarea sistemelor de producţie și pilotajului fluxurilor de 
producţie. Capitolul 5 prezintă modul de utilizare a unor produse 
software specifice, ca instrument în  elaborarea deciziilor optime cu 
referire la managementul producţiei. În capitolul 6 s-a dezvoltat 

metodologia de proiectare a sistemelor de producţie de rang inferior. 
Ultimul capitol abordează dezvoltarea unei metodologii de simulare-

optimizarea a fluxurilor de producţie și aplicarea acesteia utilizând 
programul Extend. 
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TPS 
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Toyota Production System (Sistemul de producţie Toyota) 
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WSPT Ponderea timpului cel mai scurt de procesare (Weighted Shortest 
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1. INTRODUCERE 

 
 

 1.1. Introducere în problematică 
 
În zilele noastre, industria trebuie să facă faţă concurenţei globale 

intensificate și să se îndrepte spre informaţie și tehnologie. Scurtarea ciclului de 
producţie, calitatea produselor fabricate și serviciile oferite, sunt problemele majore 
cu care se confruntă toate întreprinderile de producţie, însă doar cele care le pot 

rezolva, supravieţuiesc pe piaţă. Acestea sunt capabile să se adapteze rapid la 

nevoile și doleanţele clienţilor și să realizeze o îmbunătăţire continuă a calităţii 
produsului. Însă pentru a realiza acest lucru trebuie să răspundă prompt 
schimbărilor rapide în tehnologie, să se orienteze spre sisteme performante de 
producţie, care duc la o creștere a productivităţii și o îmbunătăţire a calităţii și 
totodată la o scădere a costurilor, semnificativă. În alte condiţii, nu se poate rezista 
la ora actuală pe piaţă și întreprinderile care nu se adaptează se vor elimina singure 
din competiţie. 

Datorită dezvoltării ciberneticii şi a teoriei sistemelor, întreprinderea este 
acum abordată ca un sistem cibernetic industrial. Intrările acestui sistem sunt 
transformate în ieșiri, scopul fiind acela de a satisface anumite nevoi sociale. Din 
punct de vedere cantitativ, trebuie să se realizeze un consum minim de resurse și o 
creștere semnificativă a productivităţii, ceea ce conduce la maximizarea profitului, 
scopul principal al tuturor întreprinderilor.  

Toate aceste lucruri depind de liniile de fabricaţie, de modul în care sunt ele 
echipate, de disponibilitatea de a executa acţiuni programate asupra obiectelor 
muncii. Aici intervine și procesul de ordonanţare a producţiei, extrem de important, 

atunci când se dorește o eficienţă maximă. Ordonanţarea producţiei este fără 
îndoială una dintre cele mai dificile probleme de organizare și este foarte greu de 
realizat, atât în practică cât și în teorie. Ordonanţarea producţiei cuplează produsele 
individuale cu resursele individuale de producţie şi utilizează intervale de timp mai 

mici, rezultând astfel programe de producţie. Defalcat pe cele mai mici detalii, un 
program de producţie nu poate fi implementat cu exactitate. Căderile accidentale ale 
maşinilor, absenţa sau indisciplina lucrătorilor, noi comenzi mai urgente, cu o 
prioritate mai mare, precum şi alte disfuncţionalităţi, impun modificări neprevăzute. 

În literatura dedicată cercetărilor operaţionale şi managementului 
operaţional se regăsesc un număr mare de abordări pentru modelarea şi rezolvarea 
acestor probleme de specialitate, dintre care o bună parte şi-au dovedit validitatea. 

Aceste abordări pivotează în jurul avansurilor tehnologice şi organizatorice 
înregistrate în ultimii patruzeci de ani. Acestea includ programarea matematică, 
regulile de lansare în fabricaţie, sistemele expert, reţelele neuronale, algoritmii 
genetici, logica fuzzy şi învăţarea inductivă. 

Toate cele expuse anterior conduc spre miza finală a tuturor întreprinderilor 
de producţie care este optimizarea fluxurilor de producţie. Programele informatice 

adaptate (de simulare-optimizare, în mod deosebit) sunt din ce în ce mai accesibile. 

Tocmai din această cauză se observă un tot mai mare interes acordat acestor softuri 
în mediul industrial.  
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1.2. Obiectivele tezei de doctorat 
 
Lucrarea vine să completeze cu informaţii utile zona proiectării sistemelor de 

producţie și optimizarea acestora prin simulare. Tema reprezintă un subiect vast, o 
abordare completă a acestuia fiind practic imposibilă.  

Din perspectiva aspectelor menţionate mai sus, se pot enunţa următoarele 

obiective propuse în această lucrare, și anume: 
1. Analiza tendinţelor actuale privind dimensionarea structurilor de producţie. 

Se va pune accentul pe aspectele relevante din punct de vedere al 
managementului producţiei, al metodelor specifice utilizate; 

2. Înglobarea aspectelor specifice cercetării operaţionale și managementului 

operaţional în procesul de modelare și simulare a unor sisteme de fabricaţie 
complexe; 

3. Utilizarea unor produse software specifice elaborării deciziilor optime cu 
referire la managementul producţiei; 

4. Elaborarea de contribuţii teoretice privind amplasarea utilajelor; 
5. Dezvoltarea unei metodologii de proiectare a sistemelor de producţie de rang 

inferior (SPRI); 
6. Elaborarea unei metodologii de simulare – optimizare a fluxurilor de 

producţie; 
7. Aplicarea metodologiei de simulare – optimizare a fluxurilor de producţie, 

utilizând programul Extend. 
 

1.3. Structura tezei 
 
Noutatea şi caracterul complex al problemei abordate au necesitat şi 

totodată au impus tratarea a numeroase aspecte, atât teoretice cât și aplicative.  
Lucrarea a fost concepută astfel încât să permită distingerea cu claritate a 

elementelor fundamentale, precum și dezvoltarea de metode și metodologii necesare 
atingerii obiectivelor propuse. 

În primul rând, unei astfel de lucrări îi este impusă respectarea unei anume 

organizări, ce constă în prezentarea atât a nivelului actual al cunoașterii în domeniul 
studiat, cât și a contribuţiilor proprii.  

Un alt criteriu este cel de a prezenta noţiuni în concordanţă cu tendinţele 
actuale globale, identificate în peste 200 de referinţe bibliografice, dintre care, peste 
60 de cărţi și peste 130 de lucrări știinţifice și teze de doctorat.  

Lucrarea este structurată pe șapte capitole, după cum se poate observa în 
figura 1.1, și anume: 

✓ Cap.1:Introducere 
✓ Cap.2:Stadiul actual al cercetărilor privind modelarea și simularea sistemelor 

de producţie (SP); 
✓ Cap.3:Simularea fluxurilor de producţie; 
✓ Cap.4:Sistemele de producţie; 
✓ Cap.5:Decizii optime în managementul producţiei utilizând produse software; 

✓ Cap.6:Abordarea metodologică a proiectării unor sisteme de producţie de 
rang inferior. Studiu de caz; 

✓ Cap.7:Aplicarea simulării la optimizarea fluxurilor de producţie 
Capitolul 1 realizează introducerea în problematica temei tratate. Pe 

parcursul acestui capitol este justificată importanţa şi mai ales actualitatea
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problemei studiate. Sunt de asemenea, stabilite obiectivele acestei lucrări și este 
prezentată structura lucrării, iar în finalul capitolului, sunt expuse concluziile. 

Capitolul 2 prezintă noţiunile teoretice legate de nivelul actual al cunoașterii 
în domeniul modelării și simulării sistemelor de producţie, pornindu-se de la evoluţia 
sistemelor și a modelelor. S-au tratat noţiuni privind conceptele de sistem, modelare 
și simulare, precum și tipologii ale acestora.  

Capitolul 3 tratează simularea fluxurilor de producţie, pornind de la 
potenţialele simulării. Metodologia  realizării  procesului  de  simulare a unui  flux de 
producţie este tratată în detaliu, fiecare macro-etapă fiind defalcată pe etape, care 

apoi au fost discutate. O secţiune aparte este alocată problemei prezentării și 
alegerii programului de simulare potrivit. Optimizarea fluxurilor prin simulare 
reprezintă ultima secţiune din acest capitol, înaintea concluziilor. 

Capitolul 4 încheie prima parte a lucrării și conţine noţiuni teoretice 

referitoare la sistemele de producţie. Evoluţia și tipologia sistemelor de producţie 
sunt primele noţiuni tratate în acest capitol, apoi organizării sistemelor de producţie 
(SP) și pilotajului fluxurilor de producţie le-au fost alocate următoarele două 

subcapitole. Adaptabilitatea și flexibilitatea SP precum și metode de optimizare a SP, 
sunt două secţiuni cărora li s-a aloca o atenţie deosebită. Ca la toate capitolele 
acestei lucrări, în final se află concluziile. 

Capitolul 5 începe partea a doua a lucrării, cea care conţine contribuţiile 
personale. Scopul acestui capitol nu este de a prezenta modul de aplicare a 
programelor informatice utilizate, ci de a determina soluţii optime din mulţimea 

soluţiilor posibile, care necesită, în genere, o riguroasă analiză. Se prezintă modul de 
evaluare a soluţiilor propuse și obţinerea soluţiei optime, în special cu ajutorul 
produsului software WinQSB 2.0 (Quantitative System for Business). 

Un alt program informatic utilizat în cadrul acestui capitol este Lekin, cu care 
s-a soluţionat o problemă de ordonanţare a unei linii de fabricaţie, apoi s-a realizat 
conversia problemei la o reţea CPM, utilizându-se din nou programul WinQSB. 

Capitolul 6 prezintă un studiu de caz ce s-a realizat pe baza datelor 

obţinute în urma semnării unui contract cu UCM Reșiţa [123]. 

S-a pornit cu o metodologie proprie de proiectare a sistemelor de producţie 
de rang inferior, care conţine șase etape. În prima etapă s-a realizat analiza SPRI, 
apoi în cea de-a doua etapă s-a determinat tipul procesării fiecărui SPRI în parte. 

După ce s-au stabilit resursele de producţie necesare fiecărui SPRI s-a 
determinat modul de grupare a utilajelor din cadrul fiecărui SPRI. Amplasarea 
utilajelor s-a realizat cu ajutorul metodelor euristice consacrate și una proprie, care 

apoi au fost comparate cu rezultatele oferit de programul WinQSB, în urma aplicării 
algoritmului CRAFT.  

În ultima etapă s-a stabilit ordinea de lansare în fabricaţie a reperelor ce 
sunt procesate în C2, fiind vorba de 6 produse ce sunt procesate pe 16 utilaje. 

În finalul capitolului s-a realizat dimensionarea întregului SP, compus din 
cele trei celule de fabricaţie. 

Capitolul 7. Se realizează optimizarea prin simulare a fluxurilor de producţie 
a SPRI proiectate în capitolul 6. Se elaborează o metodologie de simulare-
optimizare, a cărei etape sunt prezentate apoi detaliat. În continuare, se aplică 
această metodologie de optimizare a fluxurilor de producţie prin simularea cu 
programul dedicat Extend. 

 În capitolul Concluzii finale și contribuții proprii, sunt prezentate 
contribuţiile originale, rezultate din cercetările teoretice și aplicative efectuate.
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Fig.1.1. Modul de structurare al lucrării 
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1.4. Concluzii 
 

Tema lucrării este de actualitate și reprezintă un subiect vast, vizând 
dezvoltarea unei metodologii de proiectare a sistemelor de producţie de rang inferior
și optimizarea acestora prin simulare, iar o abordare completă a acestuia este practic 
imposibilă.   
 Se începe capitolul cu o scurtă introducere în problematica abordată în 
această lucrare. Se expun anumite aspecte ce conduc spre miza finală a tuturor 
întreprinderilor de producţie care este optimizarea fluxurilor de producţie. 

După introducere, se prezintă cele șapte obiectivele propuse a fi atinse, iar 
apoi se trece la structura tezei. În această secţiune se prezintă un scurt rezumat al  
fiecărui capitol în parte. 
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2. STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRILOR PRIVIND 
MODELAREA ȘI SIMULAREA SISTEMELOR 

DE PRODUCŢIE (SP) 
 

 

 2.1. Introducere 
 
Acest capitol abordează aspecte teoretice privind stadiul actual al cercetărilor 

în domeniul modelării și simulării sistemelor de producţie.  

 Sfârşitul secolului al XIX-lea a reprezentat începutul organizării producţiei 
moderne şi a administraţiei întreprinderilor industriale. Lucrările lui Frederik Winslow 
Taylor (1856-1915), Henry Ford (1863-1947), Henry Fayol (1841-1925), în care au 

fost formulate o serie de principii şi metode de organizare şi conducere, au produs 
importante consecinţe economice. S-a pus pentru prima dată problema abordării 
raţionale a mecanismului funcţionării întreprinderilor.  
 Însă, printre conceptele utilizate de aceşti reprezentanţi ai „şcolii clasice a 
organizării” nu se aflau nici informaţia şi nici decizia. Aceste concepte şi-au făcut 
apariţia după anii ´50, în timpul aşa-numitei „şcolii neoclasice a organizării”. 
Reprezentanţii cei mai de seamă ai acestei şcoli au fost: Peter Drucker, Alfred Sloan, 

L. Newman, Ernest Dale şi Octav Gelinier [29]. 
 În cercetările privind organizarea şi conducerea activităţii întreprinderilor 
industriale au fost cuprinse aspectele informaţional-decizionale şi cele legate de 
relaţiile  inter-umane. Acestea  din urmă au fost, de fapt, principalele preocupări ale 
unei alte „şcoli” şi anume „şcoala comportamentalistă”, care de asemenea are 
reprezentanţi de seamă ca: Elton Mayo - care a avut contribuţii importante în 
explicarea şi dezvoltarea unor corelaţii între motivaţia muncitorilor şi performanţele 

lor, Abraham Zalesnick şi D.C. Peltz. Aceştia acordă atenţie comportamentului 
oamenilor în timpul procesului de producţie şi pentru aceasta propun 
descentralizarea deciziilor şi promovarea încrederii în membrii echipei sau membrii 
grupului [31, 54, 55]. 
 După apariţia primei generaţii de calculatoare electronice (deceniul V, al 
secolului trecut), a primelor lucrări de cibernetică şi a primelor echipe de cercetători 

în domeniul cercetărilor operaţionale, au fost promovate conceptele de informaţie şi 
decizie, ceea ce a condus la apariţia procedeelor ştiinţifice moderne de luare a 
deciziilor, caracterizate prin fundamentare teoretică, bazată în general pe metode 
matematice, cu păstrarea unei orientări generale, practice şi realiste [30, 55]. 
 În ultimele patru decenii, instrumentul absolut necesar proiectării sistemelor 
socio-productive şi nu numai, dar şi a fundamentării deciziilor, este simularea. 
 

2.2. Evoluţia sistemelor şi modelelor 
 

 Încă din cele mai vechi timpuri s-a studiat lumea în care trăim, 
complexitatea ei, infinitatea entităţilor care o compun, fenomenelor specifice, 

fenomene distincte şi totuşi, nu.  
 Cercetătorii antici au întâmpinat mari dificultăţi în studiul fenomenelor, 
datorită cunoştinţelor limitate pe care le aveau, dar şi datorită complexităţii mediului 
înconjurător.  
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 Astfel, odată cu scurgerea timpului, s-a ajuns la o abordare de altă natură şi 
anume, abordarea fragmentară a mediului înconjurător. Acest lucru a dus la 

înfiinţarea şi dezvoltarea unor ştiinţe particulare, capabile să abordeze analitic 
realitatea. 
 După anul 1900, într-un mod alert, aceste ştiinţe, au ajuns să se dezvolte şi 
încă suficient de mult, încât să  constate că nu sunt chiar nişte ştiinţe autonome şi că 
fără o unificare nu vor mai putea progresa. Cerinţele evoluţiei tehnologice, sociale, 
economice a umanităţii, au condus începând cu secolul XX, la progresul accelerat de 
la ştiinţe particulare la ştiinţe interdisciplinare, transdisciplinare, respectiv spre 

ştiinţe de sinteză, care abordează la ora actuală întreaga realitate, în toată 
complexitatea ei. 
 Tot în acest secol s-a constituit treptat ca şi ştiinţă de sinteză, sistemologia. 
 Sistemologia este o ştiinţă valabilă în orice domeniu al realităţii, fiind în 

prezent cel mai valoros instrument de cunoaştere şi stăpânire a complexităţii, de 
dezvoltare a ştiinţei unificate [29]. Sistemologia dezvăluie un număr relativ restrâns 
de concepte, cu proprietăţi, principii şi legi proprii, care sunt caracteristice sistemelor 

în general, independent de natura elementelor lor componente, utilizând în mod 
deosebit modelarea matematică, simularea şi optimizarea asistată de calculator.  
  

 2.2.1. Conceptul de sistem 
 

 Sistemele, indiferent de natura lor, datorită diversităţii prin complexitate, 
pentru a fi înţelese atât sub aspect structural, dar mai ales sub aspectul interacţiunii 
cu mediul sau alte sisteme, impune realizarea unui model. Elaborarea unui model 
este primul demers în încercarea de înţelegere legată de un fenomen real, modelul 
fiind o reprezentare simplificată a realităţii, care permite obţinerea de informaţii 
despre comportarea sistemului real studiat. Pentru aceasta, modelul trebuie realizat 
prin respectarea unor condiţii, cum ar fi: 

• existenţa unui sistem unitar și logic de ipoteze simplificatoare cu referire la 
structura  și comportamentul sistemului; 

• reproducerea în model a celor mai importanţi parametri, cu referire la 
comportamentul real al sistemului studiat; 

• selecţia parametrilor au la bază criterii specifice elaborate și acceptate de 
echipa care studiază sistemul, astfel încât modelul să fie o ”formă rafinată” 
de evidenţiere a funcţionării sistemului. 

Evolutiv au existat mai multe variante ale teoriei generale a sistemelor. 
 Prima definiţie a sistemului a fost dată de către Aristotel, care afirma că 
„întregul este mai mult decât suma părţilor” [50]. West C. Churcham, un recunoscut 
expert în probleme de sisteme, arată că bazele teoriei sistemelor se întâlnesc în 
lucrările lui Platon, Nietzche, Descartes, Hobbe, Leibniz, Kant şi alţii, iar bazele 
teoriei generale a sistemelor au fost fundamentate între anii 1928-1950 de către 

Ludwig von Bertalanffy (1901-1973), un biolog german, care este recunoscut 
unanim ca fiind „părintele” teoriei generale asupra sistemelor. Acesta şi-a dat seama 
că sistemul trebuie înţeles ca un complex de componente interdependente, existând 
posibilitatea descoperirii totalităţii legilor care explică comportarea, funcţionarea şi 
dezvoltarea sistemului [12]. 
  

 În sfera de cuprindere a teoriei generale a sistemelor  sunt incluse: ştiinţele 

tehnice, sistemul conducerii, elaborarea prognozelor dezvoltării ştiinţei şi tehnicii, 
domenii în cadrul cărora sunt utilizate cercetarea operaţională, algebra abstractă, 
teoria mulţimilor şi logica matematică. 
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 Conform DEX, prin sistem se înţelege „un ansamblu de elemente (principii, 
reguli, forţe etc.) dependente între ele şi formând un tot organizat, care pune ordine 

într-un domeniu de gândire teoretică, reglementează clasificarea materialului într-un 
domeniu de ştiinţe ale naturii sau face ca o activitate practică să funcţioneze potrivit 
scopului urmărit”.  

Conform unei definiţii mai pragmatice, un sistem este un  ansamblu de 
elemente organizate. Ansamblul de elemente dintr-un sistem poate fi reprezentat în 
două moduri: modul clasic și cel sistemic (fig.2.1). 

                                                                    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2.1. Ansamblul de elemente dintr-un sistem 
 

Boldur-Lăţescu afirmă că „Conceptul de sistem poate fi definit ca un ansamblu de 
elemente legate prin relaţii mai mult sau mai puţin complexe, acest ansamblu 
funcţionând spre realizarea anumitor obiective” [17]. 

Teoria sistemelor nu a reuşit să dea o formulare unanim recunoscută 

conceptului de sistem. În general, conceptul de sistem mai comportă următoarele 
definiţii [200]:  

• un ansamblu de elemente care sunt în interdependenţă, constituind un întreg 
organizat; 

• un ansamblu de idei care constituie un tot unitar; 
• un set de obiecte interconectate;  
• un mod ordonat de acţiune, un tot organizat de cunoştinţe, mărimi şi 

concepte; 
• un mediu în care intră un set de informaţii, care se prelucrează şi se transmit 

la ieşire. 
 Definiţia sistemului este particularizată şi adaptată fiecărui domeniu în parte, 
de către cercetători, astfel încât să se faciliteze  stabilirea obiectivelor. 
 Noţiunea de sistem are un caracter relativ [50], în sensul că orice sistem 

poate fi descompus în subsisteme şi la rândul său, în raport cu un sistem mai 
complex, poate fi privit ca subsistem al acestuia (fig. 2.2).  
 
 
 
 

 

 
 
 

         
        1. Modul clasic –                                       2. Modul sistemic –  

       o mulţime de puncte                            un ansamblu de relaţii între puncte 
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Fig.2.2. Sistemul complex 
                                                                              
Cea mai sugestivă imagine a sistemului este aceea a unei „cutii negre” (black-box), 
realizată de Norbert Wiener (întemeietorul ciberneticii), care închide un ansamblu de 

elemente legate între ele prin relaţii bine stabilite (fig.2.3). 
  
 
 
 
 

 
Fig.2.3. Conceptul de cutie neagră 

 

Transformarea vectorului de intrare X, în vectorul de ieşire Y, se realizează cu 
ajutorul următoarei funcţii: 

Y = φ(X)                                                  (2.1) 
numită funcţie de transformare. 

Pentru a aduce ieşirile (Y) la nivelul obiectivelor stabilite (Z), atunci când 

apar diferenţe între acestea, mecanismul de reglare va genera o mărime de reglare 

(Δx), care poate fi determinată din relaţia: 
Z = φ(X+ Δx)                                               (2.2) 

   
  
 
  
 

 
 
 
 

Fig.2.4. Sistem cibernetic 
 

Atunci când în cadrul sistemului apare necesitatea de reglare (feedback), sistemul 
devine sistem cibernetic (fig. 2.4).  

Sistemele cibernetice reprezintă o clasă de sisteme, care au înglobat în 
structura lor un sistem de decizie/reglare, care le conferă proprietatea de 

autoreglare, putând astfel reacţiona la acţiunea factorilor perturbatori, fie ei de 
natură internă sau externă, păstrându-şi autocontrolul pe diferite perioade de timp. 
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 2.2.2. Tipologia sistemelor 
 
 Clasificarea sistemelor se poate face luându-se în considerare contactul cu 
mediul, evoluţia în timp a sistemelor, complexitatea lor, structura acestora, relaţiile, 
tipul operatorului, capacitatea de adaptare (tabelul 2.1), domeniul și forma de 
existenţă a sistemelor (tabelul 2.2) precum şi alte criterii. 
 

Tabelul 2.1. Clasificarea sistemelor după proprietăţile acestora 

 

Criteriul Proprietăţi bipolare 

Contactul cu mediul deschis închis 

Timpul 

static dinamic 

reflexiv anticipativ 

continuu discret 

Complexitatea 
Nr. de elemente simplu complex 

Nr. de legături simplu complex 

Structura rigidă flexibilă 

Relaţiile deterministe stocastice 

Tipul operatorului liniar neliniar 

Capacitatea de adaptare  adaptive neadaptive 

Sursa: Adaptat după [35] pg. 24 şi [173] 
 

Tabelul 2.2. Clasificarea sistemelor după domeniul şi forma de existenţă 
 

Criteriul de 
comparaţie 

Domeniul de 
existenţă 

Forma de 
existenţă 

Forma de 
realizare 

Natura 
sistemului 

(geneza sist.) 

Sistemul 

Imaterial 
Abstract sau 
concret 

Formal 
 

Verbal 

Material Concret Real 
Natural 

Artificial 

 
În funcţie de caracterul relaţiilor dintre sistem şi mediul ambiant, se disting 

patru tipuri de sisteme [137]: 

- sisteme deschise; 
- sisteme închise; 
- sisteme mixte; 
- sisteme izolate. 

 În realitate există un număr restrâns de sisteme închise, mixte sau izolate, 
marea lor majoritate fiind sisteme deschise (fig. 2.5). 
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Fig.2.5. Demarcarea sistemului şi determinarea porţiunii din mediu care intră în 
 contact cu sistemul deschis 

Sursa: Adaptat după [35] pg. 23 

 
De cele mai multe ori, noţiunile de sistem şi model pot fi confundate, deoarece 
deosebirea dintre acestea constă în faptul că modelul este utilizat la analiza 

sistemului, fiind o reprezentare simplificată a acestuia. Un model poate fi privit deci 
ca un sistem, însă un sistem diferit de cel original. 
 

 2.2.3. Modelarea sistemelor 

  
De-a lungul timpului, modelarea a reprezentat un instrument, o metodă de 

cercetare ştiinţifică a lumii, de analiză a realităţii. O metodă de studiu a unor procese 
şi fenomene care se realizează prin substituirea obiectului real al cercetării. 

Modelarea se utilizează în matematici aplicate, fizică, chimie, meteorologie, 
dar și în alte diverse domenii, ca și cazuri particulare: 

- în inginerie – modelarea 3D 
- în informatică – modelarea datelor 

- în economie – modelarea economică 

- în întreprindere – modelarea proceselor 
Modelarea permite înţelegerea fenomenului analizat și posibilitatea de a 

acţiona.  
Modelarea reprezintă procesul de a produce un model. 
 

2.2.3.1. Conceptul de model 
 
Cuvântul “model” are mai multe accepţiuni. Termenul are la origine latinul 

modulus, diminutivul cuvântului modits, adică măsură. De-a lungul timpului acest 
cuvânt a suferit modificări, ca de exemplu – mould în engleza veche, moule în 
franceza veche , iar în germana veche, Model. În secolul al  XVI-lea, cuvântul italian 
modello a fost împrumutat atât de către francezi – modele, cât şi de către englezi şi 

germani – model, respectiv Modell.  
În ştiinţă, prin model se înţelege un sistem teoretic sau material cu ajutorul 

căruia se pot studia indirect proprietăţile şi evoluţia unui sistem mai complex, faţă 
de care modelul prezintă o analogie [185]. 

În opinia Prof. Olivier de Weck un model ”reprezintă un obiect matematic 
care are capacitatea de a anticipa comportamentul unui sistem real, sub un set 
definit de condiţii de funcţionare şi ipoteze” [198]. 
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Modelul este o realizare simplificată, sau o abstractizare, întrucât realitatea 
este prea complexă pentru a fi copiată exact (fig.2.6). Pe de altă parte, această 

simplificare este necesară, deoarece o mulţime de aspecte care apar sunt 
nereprezentative pentru scopul final urmărit. 

 

 

 

 
 

                                                                                   
 

 
 

 
 

 

 
Fig.2.6. Funcţia generală a modelului 

Sursa: Adaptat după [35] pg. 25 

 
Bertrand Jullien [151] şi C. Raţiu-Suciu [54] propun patru etape în cadrul procesului 
de modelare: cunoaşterea detaliată a realităţii sistemului ce se modelează, 
construirea propriu-zisă a modelului, experimentarea modelului şi implementarea 
acestuia (fig. 2.7).  

 

                                
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fig. 2.7. Etapele procesului de modelare 

 

Construirea unui model este un proces de învăţare care permite identificarea 
limitelor cunoştinţelor noastre pe sistem. Construirea modelului se poate face 
respectând etapele din figura 2.8. [136, 137, 138]. 
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Fig. 2.8. Etapele în construirea unui model 
Sursa: Adaptat după [137] şi [169], pg.34 

  
Modelul [53, 54, 56] poate fi o ”reprezentare izomorfă a realităţii care oferă o 
imagine intuitivă, dar riguroasă, în sensul structurii logice a fenomenului studiat şi 

permite descoperirea unor legături şi legităţi greu de stabilit pe alte căi”.  
Modelul este izomorf cu imaginea simplificată a obiectului, care, la rândul ei, 

este homomorfă cu obiectul cercetat. Homomorfismul şi izomorfismul sunt relaţii de 
asemănare între sisteme sub raport structural sau funcţional [169]. 
 Scopul construirii unui model este acela de a: 

- evidenţia fenomenele ce se produc în interiorul sistemului analizat; 
- aprecia şi a prevede consecinţele sau utilitatea diferitelor politici de luare a 

deciziilor; 
- descrie concret elementele la care se referă. 

Pentru a elabora un model în știinţă (fig.2.9), Dabu propune următorii pași 
de parcurs [117][118]: 

1.Se alege fenomenului pentru care se elaborează  modelul; 
2.Se stabilesc elemente de bază ale modelului;  

3.Descrierea matematică, sistemică, fizică a modelului; 

4.Se identifică parametrii sistemului, făcându-se comparaţie cu datele   
experimentale; 

5.Se realizează validarea modelului prin echivalenţa datelor provenite din 
sistemul real cu cele generate de model; 
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6. Se compară modelul cu modele anterioare şi se elaborează sugestii 
privind modificările şi experimentele ulterioare[118]. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fig.2.9. Etapele parcurse în elaborarea unui model în știinţă 
Sursa: Adaptat după [118, 98] 

 

2.2.3.2. Tipuri de modele 

 
Marea varietate a modelelor sistemelor reale pot fi grupate în mai multe 

categorii. 
Se vor prezenta în continuare acele clasificări care s-au considerat mai 

reprezentative. 
 În primul rând, pornind de la cele două relaţii de homomorfism şi izomorfism 
(figura 2.8), există două nivele de abordare corespunzătoare acestora în clasificarea 
tipurilor de modele (tabelul 2.3). 

Modelele au fost și sunt instrumentele cercetării știinţifice cele mai folosite în 
toate domeniile știinţei. Dabu în [117] clasifică aceste modele în: 

1. Modele verbal-descriptive - folosite în toate disciplinele ştiinţifice 
2. Modele grafice 
3. Modele fizice analogice (de tipul machetelor statice sau dinamice) 

4. Modelele matematice liniare şi neliniare 
5. Modele cinetice 

6. Modelele de simulare 
7. Modelele sistemice 
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8. Modele specifice cercetării operaţionale 
 

Tabelul 2.3. Clasificarea modelelor pe cele două nivele de abordare corespunzătoare 
homomorfismului şi izomorfismului 

Nivele Criterii de clasificare Tipuri de modele 

Homomorfism 

După gradul de profunzime al 
structurii şi funcţiilor entităţii 
studiate 

modele ale structurii 
tehnologice 

modele ale structurii 
instituţionale 

modele ale structurii sociale 
şi ale mediului 

După gradul de generalitate 
modele generale 

modele particulare 

După natura informaţiilor folosite 

modele deterministe 

modele stocastice 
(probabiliste) 

modele de risc / incertitudine 

modele statistice 

modele mixte 

După tipul relaţiilor matematice 
folosite 

modele liniare 

modele neliniare 

Izomorfism 

După principiul pe baza căruia 
este conceput modelul 

modele concepute după 
principiul finalist 

modele concepute după 
principiul mecanic 

modele concepute după 
principiul sistemic 

După preponderenţa parametrilor 

interni vs. parametri externi 

modele deschise 

modele închise 

După natura variabilelor 

modele cu variabile continue 

modele cu variabile discrete 

modele mixte 
Sursa: Adaptat după [169] 

 

C. Charwin [18] clasifică modelele după două criterii şi anume: tip şi 
structură (fig.2.10). 

Clasificarea după tip, împarte modelele [160] în: 
- modele fizice;  
- modele analogice (sub formă de diagrame şi grafice);  
- modele simbolice (adesea numite modele matematice sau modele 

cantitative).  

Clasificarea după criteriul structural se prezintă astfel: 
- modele descriptive; 
- modele matematice. 
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Fig. 2.10. Clasificarea după tip și structură 

 
Se pot face alte multe clasificări ale modelelor, urmărind diverse criterii. 

      În funcţie de caracterul variabilelor, modelele (tabelul 2.4) se clasifică în 

[54, 133]: 
- modele deterministe;  
- modele stocastice (probabiliste). 

 
Tabelul 2.4. Metode utilizate în cazul modelelor deterministe şi stocastice 

 METODE 
MODELE 

Deterministe Stochastice 

SISTEME 
Deterministe Analiză Monte-Carlo 

Stocastice Probabilitate Simulare 

Sursa: Adaptat după [151] 

 
 După natura fizică a elementelor modelului sau a mijloacelor prin 
care se reproduc entităţile studiate (fig. 2.11) există [28]:  

- modele fizice (materiale); 
- modele abstracte; 

- modele hibride. 
După natura matematică a relaţiilor care se folosesc, există [28]: 

- modele liniare - în care intervin numai funcţii liniare; 
- modele neliniare - în care apare cel puţin o funcţie neliniară. 

Cele mai utilizate modele sunt cele continue şi discrete. 

În cazul modelelor continue, intervalul de timp este constant, pe când în 

cazul modelelor discrete, nu, deoarece depinde de evenimente (fig. 2.12). 
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Fig.2.11. Clasificarea după natura fizică a elementelor modelului 

 
 

                                     
                                                                                                                             
                                                                    
 

 
 

                                       
 

Fig.2.12. Discret vs Continuu 
Sursa: Adaptat după [138] 

                  t = non constant                               timp 

 

     Model Discret 

                  t = constant                                      timp 

 

Model Continuu 

 
t      

Fizice Abstracte Hibride 

 

MODELE 
 

imitative analogice descriptive normativ
e 

calitative cantitativ
e 

deterministe 

statistice 

stocastice 

fuzzy 

mixte 

scheme, 

grafuri 

BUPT



                                                        2.2 - Evoluţia sistemelor şi modelelor 35 

Toate modelele se împart în două categorii [54, 55, 137]:  
• Modele normative 

• Modele descriptive 
Modelele normative sunt exprimate în cele mai multe cazuri prin relaţii 

matematice, având asociate reguli şi norme precise. Aceste modele se elaborează fie 
direct, fie pe baza modelelor descriptive.  
 Modelele normative au avantajul obţinerii unor soluţii optime sau 
acceptabile, mult mai rapid şi mai puţin costisitor decât în cazul utilizării 
experimentului pentru problemele complexe.  

 Modelarea descriptivă se întrepătrunde cu modelarea normativă şi pentru 
majoritatea modelelor domină trăsăturile descriptive (ceea ce există) sau cele 
normative (ceea ce dorim să fie), astfel încât, modelele pot să fie în principal 
descriptive, respectiv, normative. 

Modelele descriptive sunt acele modele care au ca principal obiectiv 
reproducerea unor proprietăţi ale sistemului modelat şi oferă posibilitatea găsirii 
unor soluţii acceptabile, însă uneori pot să apară unele dezavantaje: 

− timpul necesar elaborării unor astfel de modele poate fi prea mare şi deci 
decizia luată pe baza lor poate fi tardivă; 

− costul elaborării unui model descriptiv poate să nu justifice avantajul adus de 
obţinerea unei bune soluţii, prin implementarea lui. 

 Realizarea modelelor descriptive reprezintă prima etapă în procesul de 
modelare, găsirea unei soluţii acceptabile pentru probleme imprecis definite. Pentru 

realizarea modelului descriptiv trebuie parcurse etapele următoare, prezentate în 
figura 2.13. 
 
                                                                                                                                  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fig.2.13. Etapele modelării descriptive 

 
În ultima etapă a modelării descriptive pot apărea anumite inconveniente, printre 
care, costul prea ridicat pentru elaborarea modelului în comparaţie cu avantajele 
aduse în urma implementării soluţiei optime obţinute, precum şi durata prea mare 

de timp necesar elaborării modelului, care conduce uneori la decizii tardive. 
Modelele descriptive sunt organizate în următoarele grupe structurale [50, 

53, 55]: 

a) modele ce surprind aspectele tehnologice şi de producţie; 
b) modele informaţional – decizionale; 
c) modele ale relaţiilor umane; 
d) modele informatice. 
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 a) Dintre modelele ce surprind aspecte tehnologice şi de producţie se 
pot menţiona următoarele: 

1. Model arborescent pentru descrierea structurii produselor şi calculul 
necesarului de resurse materiale – cu ajutorul unui graf se descrie structura 
tehnologică a produsului (fig.2.14). Graful reprezintă descompunerea produsului finit 
în componente, ţinându-se seama de normele de consum specificate în reţeta de 
fabricaţie. Descompunerea se face pe atâtea nivele cât este necesar, astfel încât pe 
ultimul nivel să se poată citi componentele de bază.  

Pentru exemplificare, se folosesc următoarele notaţii:  

• PFi – produsul finit, unde mi ,1= ; 

• Qi – cantităţile ce urmează a fi fabricate din PFi unde
 

mi ,1= ; 

• Cik – norma de consum din materia primă pentru produsul finit; 

• Nn – necesarul de materie primă.  
Calculul necesarul de materii prime pe un singur nivel al arborescenţei este 

dat de relaţia (2.3), iar pentru cazul când arborescenţa este pe mai multe nivele, de 
relaţia (2.4).  


=

=

m

1i

iikk QCN , unde n,1k =                                    (2.3) 


=

− =

m

1i

i1h,ikk Q)C(N , pentru n,1k =                             (2.4) 

unde: h – rangul nivelului  
 

   
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig.2.14. Model descriptiv pentru descrierea structurii unui produs alcătuit din trei subproduse 

 
2. Modele tip grafice Gantt – sunt extrem de utilizate în majoritatea 

domeniilor unde se pune problema succesiuni în timp a activităţilor (fig. 2.15). 

Pot fi folosite şi ca modele descriptive, dar şi ca modele normative. 
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Fig.2.15. Graficul Gantt aferent unui proiect 

Sursa: după [145], pg.52 

 
3. Modele de tip ADC (analiza drumului critic).   

 Aceste modele focalizează atenţia managerilor asupra riscurilor posibile pe 
parcursul evoluţiei proiectelor. Pot determina cu anticipaţie durata de execuţie a 
proiectelor complexe cu o aproximaţie acceptabilă şi cu respectarea legăturilor logice 
şi tehnologice dintre activităţi. 
 În figura 2.16, este redat graful aferent unui proiect cu 9 activităţi.  
 

 
 

Fig.2.16. Graful aferent unui proiect 
Sursa: după [72] pg. 2786–2790 

 

4. Modele de ordonanţare şi lotizare 
 Problemele de ordonanţare constau în stabilirea ordinii de lansare în 
fabricaţie a produselor, ţinând cont de un mare număr de factori cei mai mulţi fiind 
specifici procesului tehnologic studiat. 
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 Din punctul de vedere al ordinii în care se execută operaţiile, problemele de 
ordonanţare se clasifică în trei categorii: 

1) ordinea în care se execută operaţiile oricărui reper este neesenţială (open 
shop); 

2) toate reperele parcurg utilajele într-o aceeaşi ordine (flow shop)[183, 189]; 
3) fiecare reper parcurge utilajele într-o anumită ordine definită de tehnologia 

de fabricaţie a reperului (job shop)[120, 167]. 
 
5. Modele pentru determinarea capacităţilor de producţie [36] 

 Modelul problemei de utilizare optimă a capacităţii de producţie se referă la 
programarea operativă a producţiei, în condiţiile unei capacităţi de producţie limitată 
şi având ca scop maximizarea profiturilor. Restricţiile se referă la o serie de maşini 

(utilaje) cu care se execută produsele dorite, bi fiind disponibilul de timp al utilajului 

i pe perioada analizată iar aij timpul necesar prelucrării unui produs de tipul j pe 
utilajul i. Se urmăreşte determinarea cantităţilor ce trebuie realizate xj din tipurile de 
produse Pj , pentru ca profitul total să fie maxim.  
 Modelul matematic general al unei astfel de probleme va fi de forma: 

nn332211 xc...xcxcxcf[max] ++++=                    (2.5) 


=

=

n

1j

ijij m,1i,bxa                                   (2.6) 

n,1j;0xj =                                        (2.7) 

 Dacă în locul profiturilor s-ar pune problema minimizării unor cheltuieli sau 
pierderi ale întreprinderii legate de realizarea produselor considerate, modelarea la 

nivelul restricţiilor ar fi identică dar funcţia obiectiv va fi de tip minim.  
 Modelele pentru determinarea capacităţilor de producţie sunt de o mare 
varietate, de aceea pot fi şi foarte complexe. Capacitatea de producţie se stabileşte 
pe baza fondului de timp disponibil al utilajelor şi poate fi optimizată din mai multe 

puncte de vedere, şi anume: al reducerii consumului resurselor materiale, umane şi 
al valorificării optime a acestora, în funcţie de condiţiile realizării programului 

sortimental contractat şi al unor costuri minime. 
 

6. Modele pentru determinarea structurii de producţie pe o perioadă 
dată  

Aceste modele pentru determinarea structurii de producţie pe o perioadă 
dată se realizează în funcţie de cererea pieţei şi resursele disponibile, care 
maximizează sau minimizează, după caz, una sau mai multe funcţii obiectiv. Când se 

ia în considerare cifra de afaceri, profitul sau veniturile, funcţia obiectiv este de 
maximizare, iar când se pune problema cheltuielilor, funcţia obiectiv este cea de 
minimizare. 

Modelul matematic este următorul:                                  


=

=

n

1j

jhj xCfmax][min,                                         (2.8) 


=



n

1j

ijij ,bxa      mi ,1=                                      (2.9) 

,PxP "
jj

'
j        n,1j =                                           (2.10) 
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0x j  ,     n,1j =  

unde:  

bi  – resursele disponibil; 
aij – coeficienţi tehnologici ai capacităţilor de producţie, norme de materiale 

şi de muncă; 

'
jP ,

"
jP - limita inferioară şi cea superioară ce urmează a se fabrica din fiecare 

produs j; 

 Chj – coeficientul variabilei xj din funcţia obiectiv cu r,1h = , pentru cele r 

funcţii obiectiv luate în considerare. 
În aceste modele de programare liniară cu mai multe funcţii obiectiv, partea 

descriptivă a modelului o reprezintă restricţiile, iar partea normativă, funcţia 

obiectiv.  
   
7. Modele pentru probleme de amestec sau de nutriţie  

 Una dintre problemele practice, formulată şi rezolvată ca problemă de 

programare liniară este aşa numita problemă a amestecului (dietei). Această 
problemă apare când se urmăreşte realizarea unui amestec optim în industrie 
(aliaje, materii prime, etc.) sau în agricultură (îngrăşăminte chimice). Altă problemă 
ce se poate rezolva este determinarea unei diete dintr-un număr de alimente, care 
să satisfacă anumite cerinţe biologice, şi să fie în acelaşi timp cea mai ieftină.  

 Partea descriptivă a modelului o constituie restricţiile, iar funcţia obiectiv 
reprezintă partea normativă. 

 
8. Modele de croire 

 În multe domenii cum ar fi: industria metalurgică, industria mobilei, a sticlei, 
a confecţiilor ş.a., apar frecvent probleme de debitare (sau croire) a unor repere din 
suporţi mai mari.  
 Din punct de vedere economic, se pune problema reducerii consumului de 

materiale pe baza croirii acestora după nişte scheme eficiente. 
 Importanţa economică a acestor probleme reiese în urma croirii materialelor 
după scheme eficiente, astfel încât să se reducă la maxim consumul de materiale. 
 Clasificarea problemelor de croire se face după dimensiunile relevante ale 
reperelor: 

- probleme unidimensionale; 
- bidimensionale; 

- tridimensionale.  
Modelul matematic al problemelor de croire este 

[min]f=
=



n

1j

jj xc ,   n,1j =                                       (2.11) 


=



n

1j

ijij Nxa ,   mi ,1=                                       (2.12) 

0x j  ,    n,1j =   

unde: 

 aij – numărul de produse de tip i care se croiesc conform tiparului j; 
 cj – costul deşeurilor rămase conform tiparului j; 
 Ni – necesarul de bucăţi de tip i; 
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 xj – numărul de suprafeţe croite conform soluţiei j. 
 

9. Modele de transport-repartiţie [23, 60, 89, 90] 
 Problema de transport este o problemă particulară de programare liniară 
întâlnită frecvent în aplicaţii economice.  
 Se consideră un număr de m furnizori (centre de aprovizionare, depozite) ai 
unui anumit produs precum şi n consumatori (magazine, fabrici, etc.) ai acestuia. 

Produsul considerat este disponibil în cantitatea ai, (1  i  m), la furnizorul i, fiind 

cerut în cantitatea bj de către consumatorul j, (1  j   n). Cantitatea din produsul 
considerat pe care furnizorul i, o pune la dispoziţia consumatorului j, este notată xij, 

(1  i  m, 1  j  n), iar cheltuielile unitare de transport de la furnizorul i la 
consumatorul j sunt notate cij. . 
 Problema de transport constă în determinarea variantei optime (cea mai 

puţin costisitoare). Matematic, înseamnă minimizarea funcţiei: 


= =

=

m

1i

n

1j

ijijxcf[min] ,                                        (2.13) 

în condiţiile: 


=

==

n

1j

iij m,1i;ax                                     (2.14) 


=

==

m

1i

jij n,1j;bx                                     (2.15) 

0x
ij
  

Dacă în locul costurilor de transport cij, în funcţia obiectiv de mai sus se 
folosesc profiturile aduse firmei de transport prin deplasarea unei unităţi de marfă de 
la punctul i la punctul j, atunci funcţia obiectiv va fi o funcţie de maxim, sub aceleaşi 

restricţii privind disponibilul Di , necesarul Nj şi nenegativitatea variabilelor. 
Modelul matematic al problemei de transport echilibrate este 

următorul: 

→= 
==

n

1j

ijij

m

1i

xcfmax][min, funcţia obiectiv                      (2.16) 


=

→==

n

1j

iij m,1i,ax restricţiile legate de surse           (2.17) 


=

→==
m

i

jij njbx
1

,1, restricţiile legate de destinaţii      (2.18) 

                    0ijx , mi ,1= , nj ,1= →  condiţiile de nenegativitate ale  

variabilelor decizionale     

 

Condiţia de echilibru este:  

Tba
n

j

j

m

i

i ==
== 11

                                       (2.19)                                
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Problema liniară de transport conţine în general m+n-1 ecuaţii liniare 
independente şi un număr mai mare de necunoscute, respectiv mn. 

 Deoarece aplicarea algoritmului simplex pentru problema de programare 
liniară de tip transport conduce la un volum foarte mare de calcule, pentru 
rezolvarea acestei probleme se utilizează următoarele metode specifice de rezolvare 
şi anume: 

a) metoda colţului de nord-vest; 
b) metoda elementului minim pe linie (costului minim pe linie); 
c) metoda elementului minim pe coloană (costului minim pe coloană); 

d) metoda elementului minim pe matrice ( pe ansamblu ); 
e) metoda diferenţelor maxime sau metoda lui Vogel etc. 

 Determinarea soluţiei optime (fig.2.17) reprezintă etapa a doua în 
optimizarea unei probleme de transport şi cuprinde următorii paşi: 

  

  
Fig.2.17. Soluţia optimă sub formă grafică 

Sursa: după [85], pg. 20-24 
 

Pasul 1. Testarea optimalităţii. 
 Soluţia iniţială X1 este optimă ?  

 Dacă DA→ STOP. Se interpretează economic rezultatele. 
 Dacă NU→ Pasul 2. 
 Pasul 2. Îmbunătăţirea soluţiei. 
 Se îmbunătăţeşte soluţia X1 prin trecerea la o nouă soluţie admisibilă de 

bază, X2, cu f(X2 )   f(X1) . Se revine apoi la pasul 1, înlocuind X1 cu X2 . După un 
număr finit de îmbunătăţiri succesive, se obţine soluţia optimă. 

 Testarea şi, eventual, îmbunătăţirea soluţiei pot fi realizate prin: 
• metoda potenţialelor; 
• metoda distributivă modificată; 
• metoda Stepping-Stone, etc. 

Şi în acest caz, partea descriptivă a modelului o constituie restricţiile, iar 
partea normativă, funcţia obiectiv. 

 

10. Modele pentru probleme de alocare (asignare) 
 Alocarea constă în repartizarea sau asignarea optimă a unei anumite entităţi 
către o anumită locaţie. 
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Problemele de repartiţie sunt probleme întâlnite în domeniul organizării 
aprovizionării cu un anumit produs, a repartizării unor sarcini de plan pe utilajele 

existente, a formării unor echipe de cercetare în care fiecare persoană elaborează 
singur o parte a temei studiate, etc. 
 Una dintre metodele cele mai cunoscute în rezolvarea problemelor de alocare 
(repartiţie) este metoda ungară (Kuhn) sau algoritmul ungar. 
 

11. Modele de flux în reţele de transport 
 Aceste modele sunt utilizate în transportul intern al întreprinderilor, dar şi în 

procesului traficului extern al acestora. Importanţa activităţii de transport intern 
derivă din faptul că acesta contribuie direct la desfăşurarea procesului de producţie 
şi ocupă o pondere mare în totalul activităţilor din cadrul unei întreprinderi.  
 Reţeaua de transport este reprezentată de un graf (fig.2.18), iar problema 

constă în maximizarea fluxului total efectiv care străbate reţeaua, cu respectarea 
restricţiilor de capacitate. 

Modelele matematice în transport includ atât modele deterministe ca 

programarea matematică, probleme de rutare şi a fluxurilor de reţea, cât şi modele 
probabilistice ca problemele de aşteptare, simulare şi arbori de decizie. 

 

 
 

Fig.2.18. Model de graf 

 
12. Modele pentru amplasarea utilajelor 

Metodele utilizate pentru stabilirea poziţiei relative a unităţilor pot fi grupate, 
în funcţie de conţinutul lor metodologic în metode euristice şi metode matematice 
[48]. 

Metodele euristice se bazează pe îndrumări metodologice prin care se aplică 
criterii raţionale de căutare a unor variante de amplasare.  

Aceste metode se clasifică, după modul de căutare a variantei raţionale de 
amplasare, în metode constructive şi metode de comutare. 

În cadrul metodelor euristice constructive, varianta de amplasare se 
realizează iterativ, la fiecare iteraţie amplasându-se câte o unitate a cărei poziţii este 
determinată în raport cu cele amplasate deja, pe baza unui criteriu. Metoda 
CORELAP este cea mai reprezentativă metodă euristică de construcţie, dar cea mai 

uşor de utilizat este Metoda verigilor, metodă derivată din metoda CORELAP 
(COmputerized RElationship LAyout Planning).  

În cadrul metodelor euristice de comutare, se pleacă de la un amplasament 

iniţial al unităţilor, care se îmbunătăţeşte ulterior, tot pe baza unor criterii, prin 
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comutarea succesivă a unităţilor între ele. Metoda CRAFT (Computerized Relative 
Allocation of Facilities Technique) a stat la baza dezvoltării acestor tipuri de metode. 

Cea mai utilizată metodă este Metoda gamelor fictive sau Metoda operaţiilor fictive 
cum i se mai spune, obiectivul acesteia fiind acela de a obţine o amplasare a unui 
număr minim de utilaje, pe care fluxul tehnologic să se realizeze fără întoarceri 
(unidirecţional). 

Şi aceste modele au două părţi, una descriptivă, care constă în 
caracterizarea tuturor utilajelor din punctul de vedere al posibilităţii de prelucrare a 
reperelor, şi una normativă, care constă în întocmirea algoritmilor pentru formarea 

liniilor tehnologice şi amplasarea propriu-zisă a utilajelor în cadrul liniilor. 
 
13. Modele pentru descrierea muncii fizice 

 Aceste metode au ca obiectiv oferirea unei imagini cât mai fidele a modului 

de efectuare a muncii fizice, pe baza căreia să se elaboreze modelele normative. 
Din grupa acestor modele pentru descrierea muncii fizice fac parte şi studiile 

ergonomice privind interacţiunea dintre om şi mediul de muncă. 

 
14. Modele pentru fenomene de aşteptare 
Procesul de bază în modelele pentru fenomenele de aşteptare constă în 

unităţi generate în timp de o sursă a intrărilor, care cer să fie servite de una sau mai 
multe staţii de servire. Unităţile ce nu pot fi servite imediat, vor forma cozile sau 
firele de aşteptare. Cea mai des utilizată disciplină de servire este FIFO (primul sosit, 

primul servit). 
Aceste modele au un caracter complex descriptiv-normativ. 
 
15. Modele de stocare 
Stocul serveşte drept element de regularizare între livrări şi utilizări care se 

fac în ritmuri diferite, iar când acesta depășește strictul necesar, va constitui o sursă 
de cheltuieli.  

Sunt stocuri direct necesare şi stocuri necesare în mod indirect [33]. 

• Stocuri necesare pentru fabricaţie: materii prime, schiţe, piese speciale sub-
tratate, piese standardizate, piese intermediare fabricate de către 
întreprindere. 

• Stocuri necesare în mod indirect: piesele de schimb pentru utilaje şi maşini, 
utilaje speciale, utilaje şi materii consumabile, piese, materiale, produse 
pentru întreţinerea clădirilor.  

Clasificarea metodelor de aprovizionare şi reaprovizionare în funcţie de 
criteriile: dată şi cantitate, sunt prezentate în tabelul 2.5. 

 
Tabelul 2.5. Clasificarea după criteriile DATĂ şi CANTITATE 

  

CANTITATE 

DATĂ 

FIXĂ VARIABILĂ 

FIXĂ metoda cantităţii economice metoda punctului de comandă 

VARIABILĂ metoda recompletării gestiunea stocurilor prin anticipare 

Sursa: Adaptat după [33], pg. 43 
 

În structura modelelor de stocare sunt cuprinse numeroase elemente 

descriptive, precum şi o parte normativă - procedeul de determinare a politicii 
optime de reaprovizionare. 
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16. Modele ale controlului statistic al calităţii produselor 
Aceste modele se bazează pe cunoştinţe de statistică matematică şi au atât 

un caracter descriptiv cât şi normativ. 
 
b) Modele informaţional – decizionale 
Modele pentru descrierea reţelei informaţional-decizionale şi modele care 

descriu structura procesului decizional sunt cele două categorii de modele care 
surprind aspectele informaţional – decizionale ale unei organizaţii. 

 

 c) Modele ale relaţiilor umane 
 Modelarea descriptivă a relaţiilor umane din organizaţii se rezumă la 

problemele legate de obiectul şi condiţiile observării, precum şi la măsurarea 
rezultatelor observaţiilor. 

 
 d) Modele informatice 

 Modelele informatice  sunt instrumente vitale în activitatea de elaborare a 

deciziilor. Aceste modele vizează atât domeniul soft cât şi hard şi conţin întotdeauna 
o componentă descriptivă. 
 În condiţiile progresului tehnologic actual, intervine atât uzura fizică cât şi 
cea morală, fiind necesară actualizarea permanentă a sistemelor de calcul, 
hardware-ul fiind de regulă înlocuit după 2-3 ani, şi chiar mai repede. 
 Majoritatea modelelor cu largă aplicabilitate în practică au atât trăsături 

descriptive cât şi normative. 
 Pentru a crea o imagine unitară în ceea ce priveşte modelul descriptiv şi cel 
normativ la nivelul global al unei întreprinderi, se pune în evidenţă zona de 
interferenţă a celor patru categorii de modele prezentate anterior, cu ajutorul unui 
modul de legătură (fig. 2.19). 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Fig.2.19. Modulul de legătură 

Sursa:adaptat după [55], pg. 55 și [172], pg.35 

 

2.3. Modelul de simulare 
 
Scopul modelului matematic este de a exprima variabilele necontrolabile 

(variabilele de ieșire) în funcţie de variabilele controlabile (parametri de intrare), 
astfel încât să fie satisfăcute criteriile de performanţă [52, 105]. 

Modalitatea de rezolvare a problemelor pentru care soluţiile analitice sau 

algoritmice nu sunt posibile o reprezintă simularea. Modelele de simulare au apărut 

din necesitatea de a descrie și a studia comportarea unor categorii de sisteme reale, 
cu scopul de a controla și a dirija pe viitor sistemul.   
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şi de producţie 
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Modele  
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Modelul de simulare produce experimente asupra sistemului pe care-l 
simulează, ceea ce permite alegerea acelor valori ale variabilelor şi parametrilor de 

intrare care conduc la performanţele dorite [52, 105]. 
În construirea unui model de simulare trebuie să se ţină cont de unul dintre 

cele mai importante elemente – mișcarea sistemului în timp. De aceea, în modelele 
de simulare care își propun studierea evoluţiei în timp a sistemelor este necesară 
introducerea unei variabile speciale și anume, ceasul simulării, pentru a menţine 
ordinea corectă în timp a evenimentelor. Ceasul simulării este o variabilă de ieșire. 

Există două tipuri de ceasuri: ceas cu creștere fixă și ceas cu creștere 

variabilă. Tipul de ceas ales pentru un anumit model de simulare este determinant 
pentru algoritmul modelului 

Modelele de simulare sunt modele descriptive [165]. Toate entităţile din 
model, incluzând aici relaţiile matematice şi parametrii, chiar dacă au sau nu o 

cuantificare matematică clară, au un anumit grad de incertitudine. De aceea, cel 
care realizează simularea, trebuie să execute anumite studii de senzitivitate pentru a 
vedea cum concluziile modelului se pot modifica dacă alte presupuneri sunt 

considerate. Analiza senzitivităţii implică toate variabilele modelului, chiar şi cele 
pentru care nu avem o cuantificare matematică clară. Studiul senzitivităţii modelului 
la variaţia parametrilor sau a structurii oferă o imagine a stabilităţii modelului.  

Unul dintre cele mai importante avantaje al unui model de simulare este 
capacitatea acestuia de a reflecta importanţa relaţiilor de feedback. Omiterea 
feedback-urilor poate fi un defect foarte serios al unui model de simulare. 

  

2.4. Conceptul de simulare 
 

Simularea este o tehnică din ce în ce mai utilizată în industrie, fiind 
instrumentul de bază al inginerilor şi al managerilor, deşi este încă slab utilizat în 

unele întreprinderi. 
Simularea este folosită în principal pentru a studia fluxurile fizice (piese, 

materiale, etc.) şi informaţionale (comenzi de fabricaţie, Kanbanuri, etc.) în atelierul 

de producţie şi disponibilitatea resurselor (operatori, utilaje, transportoare).  
Simularea [160] indică scopul de a găsi „ceva” despre modul de funcţionare 

al sistemului real. 
Simularea este una dintre cele mai puternice instrumente de testare a 

eficienţei diferitelor politici de planificare [152]. Se poate simula o perioadă lungă de 
timp din viaţa reală, cu un calculator și un program informatic dedicat, care poate 
scurta timpul de funcţionare la câteva secunde sau minute.  

De-a lungul vremii s-au formulat diferite definiţii conceptului de simulare, 
printre care:  

• Simularea la calculator este o metodă care poate fi utilizată pentru 

studierea performanţei unui sistem real [97]. 
• Simularea este arta şi ştiinţa prin care se creează o reprezentare a unui 

proces sau sistem în scopul experimentării şi evaluării [139]. 
• Simularea la calculator este procesul prin care se construieşte un model 

matematico-logic al unui sistem real şi se realizează experimente cu acest 
model pe un calculator [181]. 

• Simularea este procesul prin care se construieşte un model al unui sistem 

real şi se realizează experimente cu acest model în scopul înţelegerii 
comportamentului sistemului şi/sau evaluării diferitelor strategii pentru 
sistemul analizat [174].  
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• Simularea unui sistem de fabricaţie constă în utilizarea unui program de 
calculator specializat, care pe baza unui model al sistemului de fabricaţie 

realizează o variaţie a parametrilor ce intervin în model, obţinându-se 
astfel o imagine asupra comportării sistemului în situaţii diverse [107]. 

• Simularea reprezintă activarea modelului în timp, pentru cunoaşterea 
comportamentul său dinamic şi anticiparea comportamentul său viitor 
[22]. 

• Simularea este metoda practică pentru prezentarea de soluţii diferite şi 
de selecţie a acestora în momentul deciziei [138]. 

• Simularea este o tehnică recomandată în special în cazul problemelor 
decizionale complexe care nu pot fi abordate prin metode analitice de 
optimizare [55]. 

Printre cele mai reprezentative scheme care ilustrează procesul de simulare 

a fost cea realizată de Law și reprezentată în figura 2.20.  
 

 
Fig.2.20. Reprezentarea schematică a simulării 

Sursa: Adaptat după [156]  
 

Simularea este un instrument de suport decizional la toate nivelurile de proiectare a 

unui sistem de producţie. La toate aceste niveluri, s-a găsit o schemă tradiţională de 
simulare (fig.2.21), şi anume: 

• punerea în aplicare a unui model care corespunde unui element specific al 
sistemului studiat (model matematic, simbolic şi grafice sau imagini);
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• studiul acestui model (studiul de proprietăţile intrinseci, studiu analitic al 
comportamentul dinamic al modelului de simulare). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2.21. Schema tradiţională de simulare 
Sursa: adaptat după [143] pg.12 

 

Law [156] citează multe investigaţii (în SUA), care arată rolul simulării în industrie. 

Unul dintre acestea indică faptul că printre tehnici utilizate, simularea se situează pe 
poziţia a doua pentru 84% din companiile chestionate. Pentru cercetători, principalul 
interes este de a lucra pe un sistem de producţie virtual, al cărui comportament să 
fie similar cu sistemul real, având un cost mai mic şi fără nici un risc. 

 

2.5. Principiul simulării 
 
Scopul simulării este acela de a înţelege comportamentul dinamic al 

sistemului real complex, de a compara configuraţiile, de a evalua strategiile de 
conducere, de a evalua și-a optimiza performanţele, de a dispune de un suport de 
prezentare (pentru personalul din exploatare, pentru decidenţi, pentru vizitatori). 

Pentru aceasta, așa cum se poate observa și în figura 2.22, la fiecare etapă 

a procesului  se observă ieșiri (măsuri de performanţă) sau răspunsurile modelului 
pentru factorii de experienţă sau intrările (structura sistemului real, parametrii, 

regulile de decizie studiate). 
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Figura 2.22 – Principiul simulării 

 

După cum s-a putut vedea, un model este o reprezentare abstractă a 
funcţionării unui sistem real, chiar dacă programele de simulare actuale permit 
construirea de modele prin asamblarea imaginilor grafice apropiate de componentele 
și de logica sistemului real.  

Din motive de complexitate, simularea unui sistem real implică (aproape 

întotdeauna) folosirea unui calculator. Se poate plasa așadar, în cadrul simulărilor 
numerice pe calculator. Pentru un model de simulare, transpunerea sub forma unui 
program informatic trebuie deci să fie posibilă, precum și experimentele necesare.  
Prezintă interes în această lucrare, modelele dinamice. Ele descriu comportamentul 
de-a lungul timpului a sistemului real. La polul opus, un model static, folosit de 
exemplu de către metodele de optimizare cum ar fi Simplex, în programarea liniară 
sau foi de calcul ca Excel, nu ţine, în general, cont de timp (este o fotografie a 

sistemului). 
Mai exact, modelele de interes sunt sisteme dinamice cu evenimente 

discrete (SDED). Schimbările de stare ale unui astfel de sistem se operează 
instantaneu, în momente discrete în timp. De exemplu, dacă o variabilă reprezintă 

numărul pieselor dintr-un stoc (figura 2.23), atunci valorile sale variază doar în 
momentele în care piesele pătrund în stoc și în momentele în care altele ies.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 2.23. O variabilă a unui SDED
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Timp 
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Dacă însă se dorește reprezentarea numărului de piese ce intră în fabricaţie 
și timpii de finalizare a fiecărei piese în parte, graficul este de forma celui prezentat 

în figura 2.24. 

 
Figura 2.24. Variabilă a SDED 

 
Alte probleme dinamice implică modele continue sau hibride (comportamente 
continue împreună cu comportamentele datorate evenimentelor discrete) ale 
sistemului de producţie, însă asta iese din cadrul tezei.  

În plus, modelele pot fi deterministe (fără variabilă aleatoare) sau să 
prezinte aspecte stocastice (cu variabile aleatoare). Simularea fluxurilor își 

desfășoară toate calităţile în cadrul SDED stocastice complexe în care celelalte 
metode își ating repede limitele.  

În întreaga teza se presupune deci, că modelele sunt SDED-uri care pot fi 
stocastice, deși toate metodele prezentate se aplică și în cazurile deterministe. 
Excepţie face însă capitolul 5, în care sunt prezentate o serie de aplicaţii ce conţin 
modele statice folosite de către metodele de optimizare. 

 

2.6. Tipologia simulării 
 

Simularea poate fi clasificată după mai multe criterii, la fel ca şi modelele. 
 Simularea se poate face manual sau cu calculatorul, ceea ce poate fi numită 
clasificarea după natura echipamentului utilizat (figura 2.25).  

Simularea pe calculator, fiind un instrument de analiză şi proiectare a 
sistemelor îşi găseşte o largă utilizare în diverse domenii: producţie, servicii, 
cercetări economice, cercetări cosmice, în domeniul militar, etc.[187]. 
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Fig.2.25. Clasificarea după natura echipamentului 

 
Se disting trei mari categorii de simulări [28], în urma simulării cu calculatorul şi 
anume: 

• Simularea analogică – tehnică de simulare care utilizează sisteme ale căror 
legi de conduită sunt identice cu cele ale sistemului real studiat.   
➢ Simularea analogică directă constă în stabilirea unei analogii între 

sistemul studiat şi simulator. Această simulare nu poate fi aplicată în 

analiza şi proiectarea sistemelor de producţie. 
➢ Simularea analogică indirectă este o tehnică utilizată în studiul 

sistemelor a căror evoluţie poate fi descrisă prin ecuaţii diferenţiale. 
• Simularea numerică (simularea matematică) – modelul sistemului real este 

un model logico-matematic, iar experimentarea asupra modelului utilizează 
un calculator electronic numeric şi constă în acordarea unor valori 
variabilelor din model. 
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➢ Simularea de tip „joc” constă în ataşarea unui model, sistemului studiat, 
care să descrie legăturile logice dintre variabilele şi parametrii 

sistemului. 
➢ Simularea Monte Carlo este o tehnică de simulare legată mai mult de 

probleme cu caracter aleator. Analiza Monte Carlo s-a conturat şi ca un 
domeniu de sine stătător în matematică, în legătură cu soluţionarea unor 
probleme cu caracter strict determinist care nu pot fi rezolvate prin 
metode deterministe. 

• Simularea hibridă – presupune conectarea unui simulator analogic cu un 

calculator numeric. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2.26. Clasificarea în funcţie de evoluţia şi natura variabilelor  
Sursa: adaptat după [111] pg. 10 

 

În concepţia lui Cheikhrouhou (fig.2.26), simulările se pot clasifica după 
două criterii: 

• În funcţie de evoluţia variabilelor [106, 133], caz în care există trei tipuri de 
simulări: 
➢ simulări continue; 
➢ simulări cu evenimente discrete; 

➢ simulări hibride. 
• În funcţie de natura variabilelor [133], simulările se clasifică în: 

➢ simulări deterministe; 

➢ simulări stochastice. 
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O altă clasificare a simulării, pe lângă cele prezentate anterior, după alte două 
criterii semnificative (fig.2.27) este după: 

• momentul simulării 
• raportul de simulare (durata simulării faţă de durata reală). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.2.27. Clasificarea în funcţie de momentul efectuării simulării şi a raportului  

de simulare 
 

Din punctul de vedere al momentului efectuării simulării, tehnicile de 
simulare se clasifică astfel: 

✓ ante-simulare – folosită la proiectarea sistemelor de producţie; 
✓ post-simulare – utilizată la analiza sistemelor care sunt în stare de 

funcţionare. 

După raportului de simulare se pot distinge: 
✓ simularea în timp real – când raportul de simulare este echiunitar; 
✓ simularea în pseudo-timp – când valoarea raportului de simulare este 

diferit de 1. În sistemele de producţie sunt utilizate de obicei simulări 
mai rapide decât timpul real, deci raportul de simulare este supraunitar. 

 

2.7. Concluzii 
 
În condiţiile actuale, când gradul  de complexitate al sistemelor este în 

permanentă creștere, modelarea este mai mult decât necesară. Modelul, de altfel, 
depinde de acest grad de complexitate a sistemului studiat. De aceea se consideră 
că cea mai dificilă parte a simulării este cea de modelare, deoarece modelul trebuie 

să descrie fidel, să aproximeze sistemul real, folosind o reprezentare cât mai simplă. 
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Nu trebuie să includă detalii inutile, dar nici să nu omită vreunul dintre 
elementele importante. Includerea mai multor parametrii duce la obţinerea unor 

modele mai rafinate, de fidelitate şi de precizie superioară. Pe de altă parte, dacă 
modelul este prea complex, devine imposibil de înţeles și de experimentat pe el. 

Deci, pentru a descrie un fenomen este într-adevăr nevoie de un număr 
suficient de mare de variabile, însă puţine dintre acestea au rol esenţial. Ceea ce 
devine important este descoperirea acestor variabile și relaţiile dintre ele.  

Un model bun trebuie să fie o combinaţie între realism și simplitate. 
Scopul modelului este de a permite analistului să prezică efectul modificărilor 

aduse sistemului. 
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3. SIMULAREA FLUXURILOR  
DE PRODUCŢIE 

 
 

Introducere 
 

Simularea fluxurilor, tehnică de inginer, este o metodă de mare ajutor în 
luarea unei decizii pentru problemele de producţie. Bine identificată și din ce în ce 
mai recunoscută, în particular graţie unei pieţe și unor profesioniști clar identificaţi 

(programe, prestatori), este mai adaptată mediului industrial decât metodele 

analitice.  
Folosită de către un cunoscător al mecanismelor fluxurilor de producţie și 

împreună cu module care ajută optimizarea, simularea constituie un instrument 
performant inegalat pentru optimizarea fluxurilor.  
 

3.1. Potenţialele simulării 
 

Potenţialele simulării sunt foarte vaste [141]. În figura 3.1. sunt 
reprezentate diferite domenii reglementate de simulare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Fig.3.1. Potenţialele simulării 
Sursa: adaptat după [106] pg.20
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Mai întâi de toate, simulare poate acoperi toate fluxurile întreprinderii, deoarece este 
capabilă de a reprezenta: fluxurile fizice, cele mai utilizate, şi de asemenea, fluxul de 

informaţii [98] şi fluxul decizional asociat cu aceste fluxuri fizice [141].  
Simularea este capabilă de a reproduce pe computer, comportamentul 

dinamic şi stocastic al unei maşini, atelier, linie de producţie, întreprindere şi astfel, 
evoluţia stării sistemului în funcţie de informaţiile survenite şi de deciziile luate 
[106]. 

Pe de altă parte, simulare poate reprezenta aceste fluxuri în diferite niveluri 
ierarhice. Ea permite descrierea sistemului în detaliu şi cu precizia necesară 

soluţionării problemei: la nivel de utilaj, de linie de producţie, de atelier, de 
întreprindere. Ea poate reprezenta de asemenea un flux de produse, cu detalierea 
piesei la nivel de maşină, sau unui lot la nivel de linie de fabricaţie, sau un ordin de 
fabricaţie la nivel de atelier [106, 141]. 

În cele din urmă, ar putea fi acoperite toate etapele ciclului de viaţă al unui 
sistem de producţie prin simulare, adică: fazele de proiectarea, implementare şi 
funcţionare. 

Cunoscând potenţialele simulării, se pot vedea care sunt, efectiv, cazurile de 
utilizare a simulării în domeniul sistemelor de producţie. 
 

3.2. Metodologia realizării procesului de simulare a unui 

flux de producţie 
 

 Metodologia generală pentru realizarea unui proces de simulare constă în 
parcurgerea  mai multor etape.  

 

 
Fig.3.2. Reprezentarea schematică a simulării 

Sursa: Adaptat după [98]
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În [55, 133, 159] aceste etape sunt grupate în patru mari domenii sau altfel spus, 
patru macro-etape (fig.3.2) şi anume: 

I. Analizarea problemei sau problema de rezolvat; 
II. Modelarea şi programarea sau modelul de simulare; 

III. Experimentele de simulare sau pe model; 
IV. Analiza rezultatelor sau raport şi concluzii. 
Cavory în [19] prezintă interacţiunea dintre modelul de simulare și cel de 

execuţie (fig.3.3) din cadrul unui proces de simulare.  
Simularea se utilizează în general pentru evaluarea şi compararea posibilelor 

scenarii. 
Obiectivul acestei metodologii este nu numai de a oferi un fir logic de urmat 

pe parcursul proiectului de simulare, dar mai ales, pentru a se asigura, înainte de 
începerea unui proiect, că se posedă toate datele relevante. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.3.3. Interacţiunea între modelele unui proces de simulare 

Sursa: Adaptat după [19], pg.17 

 
Reprezentarea procesului de simulare într-o manieră simplificată (fig.3.4), constă în 
efectuarea a patru faze distincte, și anume: 

• Modelarea 
• Programarea 
• Experimentarea 

• Analiza rezultatelor 
Într-o manieră detaliată, există mai multe etape, numărul acestora fiind 

diferit, de la un autor la altul. Astfel,  Pritsker [181] propune un număr de zece 
etape, și anume: analiza și formularea problemei, construirea modelului, 
identificarea şi colectarea datelor, transcrierea informatică a modelului, verificarea                                                                                                      
modelului [99], validarea modelului [99, 188], planificarea strategică și tactică a 
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simulării, executarea simulării, analiza și interpretarea rezultatelor, recomandări şi 
implementare [196]. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Fig.3.4. Metodologia simulării unui sistem de producţie 
unde: M – modelare, P – programare, E – experimentare, AR – analiza rezultatelor 

 

3.2.1. Analiza problemei 
 
Această primă macro-etapă este indispensabilă, de o importanţă deosebită, 

deoarece formularea precisă a problemei de rezolvat este un element foarte 
important pentru rezolvarea ei. Se determină de asemenea, indicatorii de 
performanţă care vor permite verificarea și atingerea obiectivelor propuse. 

Tot în această etapă se furnizează modelului, datele numerice, care pot fi: 
• Date referitoare la produsele ce urmează a fi fabricate: gama de 

fabricaţie, regula de sosire în model (frecvenţa și mărimea lotului). 
• Date referitoare la producţie: numărul și tipul mașinilor-unelte, reguli 

privind penele de mașină, numărul și tipul resurselor complementare 
(scule, containere, palete etc.) 

• Date asupra sistemelor de manutanţă: numărul și tipul conveierelor sau 
containerelor, viteza de deplasare, capacitatea acestora etc. 

• Date asupra resursei umane: efectivul, gradul de competenţă și orarul. 
• Date privind stocurile: reglări de intrări și ieșiri, capacităţi, tipul 

stocurilor etc. 
Acestor date numerice li se adaugă datele logice și cele grafice, utile pentru 

reprezentarea geometrică (sau spaţială) a sistemului simulat.  
Această primă fază presupune [37]: 
- Buna înţelegere a sistemului de producţie analizat; 
- Fixarea obiectivelor de studiu; 
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- Determinarea factorilor care variază și a criteriilor de performanţă; 
- Planificarea resurselor (personal, material, programe); 

- Specificarea frontierelor modelului și a nivelului de detaliu; 
- Determinarea datelor care trebuie colectate și eventual analizate. 
În accepţiunea lui Fontanili, această macro-etapă poate fi structurată pe mai 

multe etape (fig.3.5) După formularea problemei, înainte de a planifica un 
experiment de simulare, este necesar să se definească obiectivele care trebuiesc 
avute în vedere. 

La finalul macro-etapei, se regăsesc două etape, dintre care una este cea de 

culegere a datelor, ceea ce constă în stabilirea datelor necesare a fi colectate şi 
modul în care va fi această colectare organizată. Cealaltă etapă numită de Fontanili, 
”Macrografia fluxului”, constă în defalcarea procesului în operaţiuni elementare. 

 

 
Fig.3.5. Etapele fazei ”Analiza problemei” 

 

Analiza datelor colectate poate pune în evidenţă aspecte care să necesite colectarea 
de noi date. 
 

3.2.2. Modelarea şi programarea 
 
Obiectivul acestei faze este de a ajunge la un model de program corect, valid 

și credibil pentru utilizatorul și managerul sau decidentul final. Acest lucru necesită o 
anumită competenţă în simulare. Din motive de lizibilitate și de evoluţie sunt 
importante structurarea, comentarea și documentarea modelului.  
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Fig.3.6. Etapele fazei ”Modelarea și programarea” 

 
Etapele din această fază [133] prezentate în fig.3.6, se referă la transpunerea 

modelului conceptual într-un model computerizat (programul de simulare), 
verificarea modelului de simulare, analiza senzitivităţii, testarea și mai apoi validarea 
modelului de simulare. 

În construirea modelului de simulare se pornește de la o variantă cât mai 
simplă a acestuia, dar corectă. Se va verifica dacă modelul corespunde cerinţelor 
pentru care a fost construit.  

Verificarea are ca scop aprecierea corectitudinii transpunerii informatice a 
modelului conceptual în cel computerizat.  

Operaţia de validare este diferită de cea de verificare, prin faptul că se 
stabilește dacă modelul produce rezultate ale căror valori corespund celor observate 
în sistemul real. 

Modelul verificat şi validat poate fi apoi utilizat pentru realizarea analizelor 
de tip „Ce se întâmplă dacă...?” [55]. 

 

3.2.3. Experimentele de simulare 
 
Această fază se referă la definirea experimentelor şi la realizarea 

experimentelor de simulare în vederea evaluării comportamentului dinamic al 
sistemului. Prin definirea experimentelor se vor stabili: numărul de simulări, numărul 
de experimente ale fiecărei simulări, condiţiile iniţiale pentru fiecare experiment, 
modalitatea de reducere a variaţiei rezultatelor din cauza numerelor aleatoare etc. 
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Un scenariu sau experiment este caracterizat printr-un set de date care variază în 
funcţie de fiecare iteraţie a procesului experimental. 

În figura 3.7. se prezintă detaliat toate etapele acestei faze. 
 

 
Fig.3.7. Etapele fazei ”Experimente de simulare” 

Sursa: adaptat după [133], pg.107  

 

3.2.4. Raportul şi concluziile 
 

Această macro-etapă constă în analiza statistică a rezultatelor (intervale de 
încredere, compararea şi evaluarea variantelor decizionale), identificarea celei mai 
bune soluţii şi realizarea unui raport care va cuprinde obiectivele şi ipotezele, 
parametrii de intrare ai modelului de simulare, verificarea şi validarea modelului, 
proiectarea experimentelor, prezentarea rezultatelor și în final, concluzii şi 

recomandări. 
Această fază este deosebit de importantă pentru solicitantul proiectului de 

simulare, deoarece este momentul când i se prezintă rezultatele studiului. Acest 
solicitant, care nu de puţine ori este și decidentul, nu este specialist în domeniu și de 
aceea trebuie să i se prezinte aceste rezultate sub o formă facilă. 

Pentru aceasta, nu trebuie să i se prezinte tabele cu cifre nereprezentative 
din punctul său de vedere, ci dimpotrivă, trebuie să i se explice indicatorii utilizaţi, 

ipotezele simplificatoare, iar datele să i se expună sub formă grafică. 
Această macro-etapă se poate descompune în trei etape [133], prezentate în 

figura 3.8. 
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Fig.3.8. Etapele fazei ”Raport și concluzii” 

 
3.2.4.1. Aspecte statistice referitoare la rezultate 
 
Se recomandă o atenţie deosebită atunci când e vorba de interpretarea 

rezultatelor simulării.  
Figura 3.9. ilustrează procesul corect pe care trebuie să-l urmeze un studiu 

de simulare. Etapa I corespunde modelării și validării modelului conceptual. 
Verificarea programului se desfășoară în timpul etapei a II-a (mai multe repetări). 
Executarea unei replicări oferă statistici ale replicării, etapa a III-a. Etapa a IV-a 
corespunde validării programului (mai multe repetări, de asemenea). De-a lungul 
etapei a V-a se efectuează estimări statistice.  

 

 
Fig.3.9.  Estimarea valorilor de performanţă 

Sursa: adaptat după [37], pg.139 

 
Într-adevăr, în funcţie de programul folosit, executarea unui program de 

simulare poate genera: 
• Un raport de simulare care conţine tipurile de abateri, minimul și maximul 

variabilelor observate etc. 
• Un istoric al evoluţiilor acestor variabile în cursul simulării (numărul de piese 

dintr-un fir de așteptare, în funcţie de timp, de exemplu); istoricul poate fi 
afișat sub formă de curbe, histograme etc. 

Asemenea rezultate directe ale simulării pot fi exploatate pentru o primă 
evaluare a comportamentului sistemului. În fig.3.10. sunt date două exemple de 

rapoarte de simulare, oferite de programul Extend, care conţin date privind: gradul 
de utilizare a resurselor, unitatea de timp, durata simulării, durata fiecărei activităţi, 
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resurse disponibile, lungime medie, lungime maximă, simbolul utilizat în animaţie,  
timp de așteptare maxim, mediu, selectarea priorităţilor, număr de entităţi finalizate, 

tipul distribuţiei etc. 
 

 
 

Fig. 3.10. Exemple de rapoarte de simulare  

 

În figura 3.11 se prezintă două tipuri de grafice: grafic pentru date discrete 

și histograma. Primul tip de grafic în exemplul dat reprezintă entităţile (piesele 
finite) ieșite din proces. Histograma în acest exemplu reprezintă firele de așteptare 
dinaintea mașinilor-unelte (stocurile de piese ce urmează a fi fabricate). 

Nici animaţia grafică nu este suficientă. De fapt, se are mereu tendinţa de a 
se mulţumi cu raportul de simulare mai ales când proiectul este în întârziere, lucru 
ce trebuie evitat.  

Rezumând, asemenea rezultate directe ale unei simulări (medie, minim, 

maxim, abatere) nu sunt așadar suficiente pentru a trage concluzii credibile asupra 
performanţelor sistemului. Ca estimatori ai adevăratelor rezultate, ele conţin erori. 
Pentru a ţine cont de aceste erori, trebuie să exploatăm aceste rezultate  pentru a 
efectua procedurile statistice. În particular, pentru fiecare variabilă necunoscută 
trebuie determinat un interval de încredere care o conţine cu o anumită 
probabilitate. 
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Fig. 3.11. Exemple de grafice utilizate în afișarea rezultatelor 

 

3.3. Aplicațiile simulării 
 

Aplicaţiile simulării sunt diverse și variate. Orice problemă care implică un 
model care este un SDED și poate fi tratat prin simularea fluxurilor. În continuare se 
prezintă câteva clase de aplicaţii și câteva exemple de probleme tipice pentru fiecare 
clasă.  

▪ Sisteme de fluxuri de producție 

- Echilibrarea liniilor de asamblare; 
- Conceperea de sisteme complexe de transfer între posturi; 
- Dimensionarea stocurilor; 
- Evaluarea sarcinii previzionale pe termen scurt; 
- Studierea sincronizării dintre recepţia pieselor și asamblarea lor. 

▪ Fluxuri logistice și sisteme de transport 

- Conceperea și dimensionarea depozitelor; 
- Evaluarea procedurilor de pregătire a comenzilor; 
- Studiul procedurilor de control al fluxurilor vehiculelor în circulaţie. 

▪ Producția de servicii 
- Studierea fluxului de tranzacţii bancare; 
- Studierea unui restaurant (mese, ospătari etc.); 
- Compararea politicilor de mentenanţă a avioanelor; 

- Raţionalizarea fluxurilor de muncă într-o agenţie de asigurări. 
▪ Sisteme informatice și telecomunicații 

- Evaluarea protocoalelor de gestiune, a tranzacţiilor bazelor de date; 

- Studiul comportamentelor utilizatorilor; 
- Optimizarea procesului de tratare a comenzilor clienţilor. 

▪ Alte clase de aplicații 
- Domeniul militar (suport logistic, coordonarea operaţiilor etc.); 
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- Administrarea spitalelor (logistică, paturi, serviciu de urgenţă); 
- Probleme de ordonanţare; 

- Administrarea promovărilor personalului pe termen scurt. 
 

3.4.  Avantajele și inconvenientele simulării 
 
Avantajele simulării 

Simularea, ca tehnică de optimizare a fluxurilor, permite analizarea unui 
sistem înainte de implementarea sa, modificarea sau aplicarea unei noi politici de 
pilotaj sau de aprovizionare pentru un sistem existent.  

Simularea are un cost mai redus, poate fi repetată de mai multe ori, pe 
perioade mai mult sau mai puţin lungi, oferă mai rapid rezultate și permite testarea 

noilor idei fără constrângeri legale sau de siguranţă. Ea se bazează pe experimentări 
pe calculator sau pe modele virtuale ale atelierelor reale. 

Foarte adesea, metodele analitice oferă răspunsuri bune la întrebări proaste 
[37], însă simularea permite studiul sistemelor mai complexe. 

Animaţia grafică a modelului unui sistem care nu există încă, este un ajutor 
în luarea deciziei. Prin această vizualizare grafică dinamică (animaţia pieselor, a 
operatorilor, a roboţilor, evoluţia acestora în timp real), simularea are avantajul de a 
determina: înţelegerea și comunicarea modelului, verificarea și validarea acestuia, 

precum și de a prezenta rezultatele. De asemenea, se mai utilizează în formarea 
resursei umane. 

În managementul producţiei, simularea este mult mai utilizată decât 
metodele analitice. 

 
Inconvenientele simulării 
Reversul medaliei este că simularea-optimizarea presupune achiziţionarea 

unui material informatic adecvat și a unuia sau mai multor programe necesare 
pentru dirijarea unui proiect. Pentru aceasta este necesară o formare în ce privește 
simularea și programele folosite, pentru a se putea duce la bun sfârșit: validarea 

modelelor, interpretarea statistică a rezultatelor, conceperea intuitivă de configuraţii 
de fluxuri etc. 

Totuși, aceste inconveniente sunt relative. Într-adevăr, actualmente, 
preţurile sistemelor informatice sunt din ce în ce mai rezonabile (pentru studii de 

simulare ale căror mize pot fi mult mai importante). O anchetă realizată recent în 
Anglia [37] arată că doar 14% din utilizatori (industriali și universitari) ai 
programelor de simulare interogaţi consideră că aceste produse sunt scumpe. 
Probabil dacă s-ar face un studiu de acest gen și în România, procentul ar fi mult 
mai mare. 

În marile întreprinderi, dificultatea de a dispune de toate competenţele și 

resursele necesare este atenuată de: 
- Posibilitatea de a reuni specialiști din domeniile avute în vedere (simulare, 

flux, statistică, optimizare) în jurul unui manager de proiect; 
- Posibilităţile extinse ale pachetului de programe (estimare statistică, 

automatizarea procesului de optimizare); 
- Faptul că cercetarea poate fi subcontractată parţial sau complet sub 

forma de prestare de serviciu. 
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3.5. Programe de simulare 
  

3.5.1. Tipuri de programe informatice 
 

În această secţiune se face referire la oferta globală în ceea ce priveşte 
simularea sistemelor cu evenimente discrete, din care fac parte sistemele de 

producţie. Produsele adaptate fluxului de producţie fac subiectul acestui subcapitol.  
Distingem următoarele categorii, anumite produse putând face parte 

simultan din două categorii (fig. 3.12). 
 

 
Fig. 3.12. Flexibilitate şi uşurinţă în utilizarea programelor de simulare 

Sursa: adaptat după [37], pg.193 
 

Programele generale de simulare permit modelarea majorităţii sistemelor cu 
evenimente discrete (producţie, transport şi logistică). Inconvenientul lor este în 
general dificultatea de învăţare şi de folosire (sintaxă, blocuri de bază numeroase), 
ca exemplu - SIMAN. 

Programele utilitare ajută una sau mai multe etape ale unui proiect de 
simulare de fluxuri sau aprofundare a unor aspecte tehnice legate de simulare, ca de 
exemplu: 

• Ajutor la selectarea celor mai bune alternative și soluţii simulate; 
• Modelarea datelor (arhivate) prin distribuiri de probabilitate; 
• Optimizare, folosind între altele, metoda Tabou, reţelele neuronale; 

• Posibilităţi de animaţie. 
Programele de simulare orientate către sistemele de producţie 

cuprind blocuri predefinite ce corespund unor entităţi sau unor module ale sistemelor 
de producţie: maşini, stocuri, transportoare, cărucioare, piese etc. 

Avantajul lor principal este aşadar uşurinţa folosirii în acest domeniu. 
Dezavantajul este în general dificultatea sau imposibilitatea modelării anumitor 

aspecte (care nu sunt predefinite) care pot fi importante: reguli de decizie,  structuri 

speciale, parametri suplimentari etc. Printre asemenea produse se numără Arena, 
ExtendSim, Simio, Witness, Simul8, Flexim etc. 
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3.5.2. Alegerea programului informatic 
 
În primul rând sunt prezentate criteriile de alegere, apoi procesul de urmat 

în vederea alegerii produsului de achiziţionat.  
Criteriile de alegere a programului informatic pot fi: fundamentale, generale 

și cele legate de produs.  
Criteriile fundamentale sunt cele mai importante, atât cele legate de 

modelare, cât și cele privind interpretarea statistică a rezultatelor. 

Problema studiată trebuie să fie fidel modelată, altfel anumite rezultate ar fi 
false. Pentru aceasta, în primul rând trebuie verificat dacă simulatorul permite 
modelarea, corect și facil, a sistemului de fluxuri de producţie ce urmează a fi studiat 
și că modelul va permite rezolvarea problemelor care se pun. 

Criteriile fundamentale legate de modelare sunt: flexibilitatea, ușurinţa de 
învăţare și de utilizare și blocurile predefinite pentru resursele de producţie. 

Flexibilitatea modelării implică posibilităţi cum sunt cele de a defini și de a 

modifica atributele entităţilor, de a înţelege și folosi expresii informatice diferite 
(combinaţia variabilelor, funcţii, operatori), de a construi noi blocuri de bază și de a 
le modifica pe cele care sunt predefinite.  

Facilitatea utilizării poate fi posibilă prin folosirea unui editor grafic (blocuri, 
meniuri, ferestre de dialog), existenţa blocurilor predefinite pentru componentele 
sistemelor de producţie (mașini, transportoare, operatori, stocuri, palete, poduri 

rulante, bandă transportoare). 
În secţiunea 3.2.4.1. au fost deja expuse noţiuni privind celelalte criterii 

fundamentale legate de interpretarea statistică a rezultatelor.  
Ca pentru majoritatea produselor informatice, trebuie avute în vedere criterii 

generale, legate de editare și de reţeaua partenerilor săi: 
- Documentaţia disponibilă și calitatea acesteia; 
- Competenţa resursei umane și disponibilitatea pentru suportul tehnic; 

- Oferta de demonstraţii gratuite;   
- Posibilitate de împrumut al produsului pentru încercare; 

- Organizare de conferinţe pentru utilizatori. 
Mai sunt și alte criterii importante în alegerea programului, ca de exemplu, 

rapiditatea de execuţie, pentru a nu dura o perioadă lungă de timp și a putea fi 
repetată de mai multe ori. 

Un alt criteriu nu mai puţin important este animaţia programului, pentru care 

bibliotecile standard sunt necesare. Posibilităţile de accelerare sau de decelerare a 
rulării pe ecran a simulării, măririi și micșorării imaginilor (blocurilor) animate, 
afișarea indicatorilor de performanţă sub formă grafică. Animaţia 3D este tot mai 
apreciată în ultima perioadă.  

Cât despre preţuri, să ne amintim că nu este, firește, singurul criteriu. Poate 
fi preferată alegerea programului celui mai complet și mai puternic, în detrimentul 

costului. 
Alegerea programului, în opinia lui Addi Ait Hssain, trebuie să se facă 

după ce au fost luate în calcul (fig.3.13): 
- Nevoile locale de modelare; 
- Competenţele disponibile local în simularea fluxurilor; 
- Diferitele oferte ale pieţei; 

- Toate criteriile prezentate anterior. 
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Fig. 3.13. Principiul alegerii programului informatic 

 
Nevoile locale sunt strâns legate de competenţele locale. Totalitatea acestor nevoi de 
simulare ale întreprinderii permite estimarea gradului de flexibilitate adecvat. 
 Ușurinţa utilizării programului trebuie să fie determinată în funcţie de 
competenţele utilizatorilor locali în domeniul simulării: programare, verificare și 
validare, interpretarea rezultatelor (cel mai dificil lucru).  

O primă selecţie poate fi operată în funcţie de criteriile precedente și de 
nevoile întreprinderii. Acest lucru permite excluderea unui număr mare de programe 

candidat care nu corespund așteptărilor utilizatorilor. 
Înainte de a lua o decizie în ceea ce privește achiziţionarea programului 

necesar, trebuie colectate alte informaţii suplimentare, în funcţie de aceleași criterii. 
Este de preferat ca aceleași produse să fie evaluate de mai multe persoane, pe 
aceleași criterii. Sursele posibile ale unor asemenea informaţii sunt: 

- Părerea celorlalţi utilizatori; 
- Testele pe o versiune împrumutată, modelarea unei părţi a sistemului de 

fluxuri ţintă în prezenţa viitorilor utilizatori.  
Existenţa unei asemenea pieţe de programe informatice industriale și de 

prestatori profesioniști, face ca simularea fluxurilor să se detașeze de alte metode de 
analiză a problemelor de fluxuri de producţie industrială.  
 Cheikhrouhou în [111] prezintă o altfel de clasificare a programelor 
informatice utilizate în sistemele de producţie (tabelul 3.1).  
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Tab.3.1. Programe existente pentru sistemele de producţie 

Anul 
apariției 

Limbaje de 
programare generale 

Limbaje de simulare 

a evenimentelor 
discrete 

Simulatoare 

1960 Fortran, Algol   

1961  GPSS  

1963  SIMSCRIPT  

1966  SIMULS  

1977  GPSS/H  

1980  QNAP MAST 

1983  SIMAN  

1984  SIMSRIPT II.5  

1988   ProModel 

1995 

  AUTOMOD 
Witness 
XCELL+ 
MODLINE 

 
 Fortran este un limbaj de programare de nivel foarte înalt, care a fost creat 
iniţial pentru uz știinţific și pentru inginerie. Algol-ul a fost primul limbaj de 
programare bazat pe proceduri, folosit în special pentru rezolvarea calculelor 
matematice. 

În anii 1980-1990, au mai apărut simulatoarele SIMCORE, ProSim, Arena și 

Extend.  
Extend-ul este platforma de simulare ideală pentru studiul comportamentului 

sistemelor complexe. El este un program profesional de simulare a fluxurilor de 
producţie. 

Dintre programele de simulare a evenimentelor discrete, ARENA (Rockwell 
Software) este printre cele mai utilizate. Într-un studiu de benchmark asupra 

instrumentelor de simulare făcut de către Tewoldeberthan [128] în anul 2002, 

utilizând criteriile prezentate în continuare, s-a ajuns la întocmirea tabelului 3.2. 
Criteriile utilizate în cadrul studiului sunt: 
1. Vânzător: suport mentenanţă și documentaţie; 
2. Dezvoltarea modelului și intrări: procese, biblioteci de blocuri 

reutilizabile, condiţii de rulare, gestiunea firelor de așteptare, proceduri 
statistice etc.; 

3. Execuţie: interacţiunea cu utilizatorul; 
4. Animaţie: grafice și icoane animate, 3D 
5. Ieșiri: rapoarte de simulare și integrare cu interfeţe grafice; 
6. Teste de eficienţă: instrumente de validare și verificare, rapiditatea de 

execuţie a simulării; 
7. Utilizator: competenţe impuse și cost.  
În tabelul 3.2 se poate observa că softul ARENA realizează cel mai ridicat 

scor, situându-se astfel pe primul loc, urmat de Quest, Witness și Extend.
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Tab. 3.2. Clasamentul programelor de simulare după anumite criterii 

Criterii 

W
e
ig

h
t 

A
n
y
L
o
g
 

A
re

n
a
 

A
u
to

M
o
d
 

E
n
tre

p
ris

e
 

D
y
n
a
m

ic
s
 

E
x
te

n
d
 

F
le

x
im

 

P
ro

M
o
d
e
l 

Q
u
e
s
t 

S
im

u
l8

 

W
itn

e
s
s
 

Vânzător 5,6 1 3 2,5 2 2,67 2 2 3 2,33 3 

Dezvoltare    
model; intrări 

9,5 3 2,71 2,3 2,57 2,71 2,7 2 3 2,43 2,5 

Simulare  & 
optimizare 

8 2,5 2,5 2,7 2,6 2,5 2,5 2,7 2,5 2,5 2,5 

Execuţie 7,6 2 2 2 2,33 2,33 2 2 2,5 2 2 

Animaţie 6,3 2,5 2,67 3 2,33 1,33 3 2,67 3 1 3 

Teste de 
eficienţă 

7,6 2 2,38 2,5 2,38 2,5 1,5 2 2,5 1,75 2 

Ieșiri 6,6 2,5 2,33 2 1,67 2,33 2,7 2 2 2,67 2 

Concepţie 
experimentală 

5,9 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 

Utilizator 5,6 1 2 2 1,5 2,5 1,5 2 1 3 2,5 

Total - 

1
3
4
,2

 

1
5
6
,9

 

1
3
8
,8

 

1
3
8
,1

 

1
4
7
,0

 

1
4
0
,4

 

1
4
1
,1

 

1
5
2
,8

 

1
3
7
,2

 

1
4
8
,9

 

Clasament - 
10 1 7 8 4 6 5 2 9 3 

 
 Programul care a fost marcat în tabelul 3.2. este simulatorul ce va fi utilizat 

în cadrul acestei lucrări. de nivel foarte înalt, iniţial creat  
 

3.6. Optimizarea fluxurilor prin simulare 
 
Figura 3.14. ilustrează pe scurt procesul de optimizare prin simulare 

(totalitatea etapelor și a legăturilor dintre ele).  
 

 
Fig.3.14.  Procesul de optimizare prin simulare 
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Optimizarea fluxurilor prin simulare constă în [37]: 
• Descrierea fluxurilor din sistem într-un model logico-matematic; 

• Executarea modelului (transpus într-un program informatic); 
• Înregistrarea valorilor succesive de variabile și de statistici asupra acestor 

valori; 
• Citirea valorilor indicatorilor de performanţă; 
• Modificarea modelului și reînceperea dacă aceste valori ale performanţei 

nu sunt satisfăcătoare, până când devin satisfăcătoare. 
În funcţie de programul folosit, procesul de optimizare poate fi mai mult sau 

mai puţin automatizat. Într-adevăr, în momentul de faţă, module sau programe 
utilitare (niveluri peste programul de simulare) comerciale pot asigura această 
funcţie.  

Optimizarea bazată pe simulare este procesul de căutare a celui mai bun set 

de specificaţii de model [135, 170, 192]. 
Optimizarea bazată pe simulare a fost utilizată la scară largă pentru o 

varietate de aplicaţii, inclusiv sisteme de fabricaţie. Pachetele curente de optimizare 

includ AutoStat®, Extend Optimizer®, OptQuest®, SimRunner2® și Witness 
Optimizer®, ce folosesc strategii diferite de căutare [129, 155, 157]. 

Evident, e mai greu cu astfel de instrumente să se varieze automat structura 
decât să se varieze parametrii modelului. 

Modelul poate conţine variabile aleatoare (timpi operatori, timpi între 
defecţiuni etc.). În funcţie de caz, variabilele de ieșire pot include timpii ciclului de 

fabricaţie, stările resurselor, dimensiunea cozii de așteptare etc. 
Din istoric (valori în funcţie de timp) sau din statisticile replicărilor unor 

asemenea variabile, sunt deduse valorile criteriilor de performanţă prin procedee 
statistice (estimarea mediei, intervalul de încredere). Replicarea reprezintă 
executarea modelului între momentul 0 și un moment H, orizont al simulării. El 
corespunde unei perioade de producţie simulată (o săptămână, o lună, un schimb). 

Aceste statistici nu se referă decât la o executare a modelului, ceea ce 

corespunde, în termeni statistici, unei experienţe aleatoare (sondaj, valorile unui 

eșantion). 
Un studiu de simulare este așadar un proces în care experienţele sunt 

efectuate pe un model. Aceasta permite răspunsul la întrebări ca: „Ce se întâmplă 
dacă…?”. Astfel, pot fi puse în evidenţă consecinţele asupra criteriilor de performanţă 
ale unor acţiuni ca: 

• achiziţia de noi resurse; 

• schimbarea structurii atelierului; 
• îmbunătăţirea politicii de conducere; 
• creșterea capacităţii locului de stocare; 
• adoptarea unei noi politici de aprovizionare; 
• aplicarea de noi reguli de prioritate în faţa mașinilor; 
• aplicarea de noi politici de mentenanţă; 

• aplicarea de noi politici de control al calităţii. 
 

3.7. Concluzii 
 

Simularea fluxurilor, este mai adaptată mediului industrial decât metodele 

analitice. Ea reprezintă modalitatea de rezolvare a problemelor pentru care soluţiile 
analitice sau algoritmice nu sunt posibile. Modelul poate fi construit pe baza 
preferinţelor decidentului, fără ca existenţa unei metode de rezolvare adecvate să 
poată influenţa analistul. 
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Formarea resursei umane dedicate procesului de simulare nu este justificată 
în cadrul unei întreprinderi, deoarece studiile privind simularea nu reprezintă o 

activitate curentă. Efectuarea acestor studii se realizează de către firme specializate. 
Familiarizarea analiștilor cu sistemul ce urmează a fi descris prin model, necesită 
mult timp, ceea ce înseamnă un cost ridicat. 

Unul dintre aspectele demne de a fi luate în considerare este faptul că timpul 
simulării poate fi comprimat sau dilatat pentru a permite accelerarea sau 
decelerarea unui fenomen investigat. 

Identificarea ”locurilor înguste” (”gât de sticlă”) și eliminarea acestora se 

poate realiza foarte ușor prin intermediul simulării. 
Soluţiile şi concluziile unui studiu de simulare, de obicei nu sunt transferabile 

la alte probleme.  
Folosită de către un cunoscător al mecanismelor fluxurilor de producţie și 

împreună cu module care ajută optimizarea, simularea constituie un instrument 
performant inegalat pentru optimizarea fluxurilor. 
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4. SISTEMELE DE PRODUCŢIE (SP) 
 
 

 Introducere 
 
Sistemele de producţie s-au dezvoltate destul de târziu, în secolele XIX și 

XX. Evoluţia acestora a fost legată de dezvoltarea mediilor economice și sociale din 
care făceau parte. Influenţele au fost reciproce şi evoluţia s-a făcut în etape 

caracteristice. 
Sistemul de producţie reprezintă un ansamblu de mijloace de producţie și 

reguli de funcţionare concepute și aplicate de om, în vederea transformării obiectelor 
muncii în mod rentabil, cu scopul de a le conferi valoare de întrebuinţare [48]. 

 

4.1. Evoluţia SP 
 
Specialistul japonez Shigeo Shingo [39], a divizat evoluţia în timp a SP în 

două etape (perioade): 

o perioada producţiei cu stoc autorizat (PSA): 
o perioada producţiei fără stoc (PFS). 

 

Tabelul 4.1. Caracteristicile perioadelor PSA şi PFS 

Elemente 
comparative 

PSA PFS 

Mărimea perioadei  
De la începuturile dezvoltării industriale, 
până în prezent. 

Începând cu anul 1950, 
până în prezent 

Stocul 

 
„stocul este un rău necesar” „stocul este un rău absolut” 

Necesitatea stocului 

• se poate răspunde prompt la o cerere 
neprevăzută / comenzi urgente; 

• se pot înlocui articolele defecte din 

componenţa produselor finite; 

• se poate respecta programul de 
producţie în cazul opririi producţiei, ca 
urmare a unei defecţiuni apărute la un 
utilaj sau datorită absenţei 
operatorilor etc. 

Eliminarea condiţiilor ce 
conduc la nevoia existenţei 
stocului. 

Caracteristic erei 
Seria economică -  compromis între 
avantajul producţiei realizate în loturi şi 
inconvenientul creşterii stocurilor. 

Sistemul Toyota – 
încorporează filozofia JIT 
(Just in Time) şi 
automatizarea. 

 

În tabelul 4.1. sunt reprezentate sintetic câteva dintre elementele 
caracteristice fiecărei perioade. 

SP însă au cunoscut o dezvoltare semnificativă abia în secolele al XIX-lea şi 

al XX-lea.  
Ţinând seama de nivelului productivităţii evoluţia în timp a SP poate fi 

structurată pe trei etape: 
 Etapa I-a – SP de tip manufacturier (artizanale sau de atelier);
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 Etapa a II-a – SP de tip maşinist (1900-1950); 
 Etapa a III-a – sisteme avansate de producţie (1950-prezent). 

În tabelul 4.2. sunt reprezentate caracteristicile sistemelor de producţie 
manufacturiere şi maşiniste, într-un mod comparativ [39]. 
 

 Tabelul 4.2. Caracteristicile sistemelor manufacturiere şi maşiniste  

Sisteme de producţie manufacturiere Sisteme de producţie maşiniste 

1. Realizau produse la comandă fără 

dificultăţi. 
2. Se utilizau unelte simple, manuale. 
3. Muncă  manuală. 
4. Productivitate scăzută. 

5. Costuri ridicate. 
6. Diviziunea muncii redusă. 
7. Flexibilitatea bună a producţiei. 

 
 

1. Dotarea cu maşini tot mai 
performante. 

2. Maşini specializate. 
3. Procese manual-mecanice sau 

mecanice. 

4. Realizarea unei producţii de serie 
mare sau masă. 

5. Productivitate ridicată. 
6. Costuri scăzute. 
7. Diviziunea muncii accentuată. 
8. Flexibilitate redusă 

  
Evoluţia SP din punctul de vedere al conducerii acestora este divizată pe trei 

etape (fig.4.1): 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig.4.1. Evoluţia SP  
Sursa: adaptat după [18], pg.9 

 

 Etapa I-a – mecanizarea proceselor de transformare (1800-1960) 
 Etapa a II-a – automatizare (1960-1980) 
 Etapa a III-a – informatizare (1980-prezent) 

Creşterea productivităţii muncii a determinat trecerea de la o industrie de tip 
artizanal, la un sistem de producţie de tip manufacturier. 

Îmbunătăţirea tehnologiilor și creșterea performanţelor mașinilor-unelte 
(MU), nu pot realiza singure o creștere a eficienţei funcţionării SP, în cazul producţiei 

Artizanal - activităţi 

Manufacturare – activităţi manuale 

Mecanizare – maşini singulare universale 

Linii de transfer – maşini dedicate 

Automatizări - servomacanice 

Maşini cu CN - electronică 

Sisteme integrate – sisteme CIM 
PRODUCTIVITATE 

FLEXIBILITATE 

 

PRODUCTIVITATE 

 

AUTOMATIZARE 
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de serie mică și mijlocie. Domeniul automatizării are rolul de a asigura sincronizarea 
multitudinii de activităţi diferite, specifice acestui tip de producţie.  

În perioada automatizării proceselor de producţie, îndeosebi la începutul 
acesteia, s-au folosit echipamente pneumatice și hidraulice, în vederea înlocuirii 
operatorilor umani în activităţile care îi solicitau psihic și fizic în mod deosebit. 

În anii 1950 au apărut primele mașini-unelte cu comandă numerică. Din anii 
70 până în prezent se remarcă influenţa echipamentelor numerice de calcul în 
automatizarea diferitelor faze ce intervin de la proiectare până la fabricaţia 
produsului finit – CAD, CAM, CAE, CAT, CAQ, CAPP, CAS, CNC, CIM. 

Odată cu introducerea comenzii numerice s-a dorit micșorarea timpilor 
”morţi” ai fabricaţiei, maximizarea gradului de încărcare și a coeficientului de 
utilizare a MU, precum și eliminarea intervenţiei operatorului uman. Astfel, în anii 60 
s-a lansat pe piaţă o mașină-unealtă cu comandă numerică dotată cu un magazin de 

scule și un mecanism de transfer, apt să realizeze schimbarea sculelor între postul 
de schimb al magazinului și arborele principal, în limbajul curent -  centru de 
prelucrare. Intervenţia operatorului era necesară încă, pentru a realiza operaţiile de 

așezare, de centrare și de strângere a piesei, fapt pentru care trebuia oprită mașina. 
Sistemul de paletizare a rezolvat și această problemă. De aici până la realizarea 
celulei flexibile de prelucrare nu a mai fost decât un pas. 

Fabricaţia integrată pe calculator (CIM) a apărut în anii 1980. Dezvoltarea 
acestuia este strâns legată de cea a roboticii industriale. 

Sistemul producţiei de masă (sistemul Ford), s-a impus în SUA înainte de cel 

de-al doilea război mondial, iar mai apoi s-a generalizat în toate ţările industrializate 
(anii 50-60). Începând cu anii 80, sistemul producţiei de masă stagnează. La 
sfârșitul anilor 80, în Japonia se relansează acest sistem al producţiei de masă prin 
modelul Lean Production (sistemul econom de producţie – în română), numit și 
”sistemul de producţie Toyota” sau ”sistemul de producţie japonez”. În anii 90, din 
Lean Production au derivat: fabricaţia agilă, întreprinderea virtuală și fabricaţia 
legată în reţea. 

 

4.2. Tipologia producției 
 
Tipologia producţiei este determinată de un ansamblu de factori 

interdependenţi, şi anume: volumul (cantitatea) producţiei, complexitatea 
constructivă şi tehnologică a produselor, nivelul şi formele specializării producţiei, 
nivelul tehnic al utilajelor din dotare, nivelul de pregătire profesională al resursei 
umane etc., care prin acţiunea lor determină proporţiile obiective ale desfăşurării 
proceselor de producţie în timp şi spaţiu [48].  

Stabilirea tipologiei producţiei se poate realiza după mai multe criterii, ce 

urmează a fi prezentate în continuare.  
 

4.2.1. Structura fluxurilor 
 
I. După modul de obţinere a produsului finit sau după arborescenţă, se 

disting următoarele forme de organizare a producţiei [25, 39]: 

1. Producţia convergentă reprezintă producţia realizată prin procese sintetice 
de prelucrare a mai multor feluri de materii prime, rezultând diferite semifabricate, 

care sunt mai apoi asamblate pentru a se obţine produsul finit. Această formă de 
organizare a producţiei este reprezentată în tabelul 4.3. 
 

 

BUPT



                                                                         4.2 - Tipologia producţiei 75 

 
Tabelul 4.3. Structura în A 

Nivel Denumire 

 

Structură 
 

0 Produs finit 
 
 

1 Ansamble 
 
 

2 Subansamble 
 
 

3 Piese  
 

 

4 Materii prime 
 
 

 

2. Producţia monofilară-divergentă se realizează prin procese analitice de 
prelucrare. Caracteristic acestui tip de producţie este faptul că dintr-un singur fel de 
materie primă se realizează mai multe tipuri de produse finite. Este prezentată 
schematic în tabelul 4.4. 

 

Tabelul 4.4. Structura în V 

Nivel Denumire 
 

Structură 
 

0 Produse finite 
 
 

1 Materie primă 
 
 

 

3. Producţia monofilară (liniară) se caracterizează  prin utilizarea unui 
proces direct de producţie, din care rezultă un singur fel de produs finit. Acest 
produs finit se obţine prin prelucrarea unui singur fel de materie primă sau un număr 
redus de materii prime. Această formă de organizare a producţiei este reprezentată 
în tabelul 4.5. 

  

Tabelul 4.5. Structura în I 

Nivel Denumire 
 

Structură 

 

0 Produs finit 
 
 

1 Semifabricat 
 
 

2 Materie primă 
 
 

 
4. Producţia convergent-divergentă (punctului de regrupare) este 

reprezentată în tabelul 4.6. Această formă de organizare a producţie este realizată 
prin îmbinarea proceselor sintetice cu cele analitice. 
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Tabelul 4.6. Structura în T 

Nivel Denumire 

 

Structură 
 

0 Producţie la comandă 
 
 

1 Punct de regrupare 
 
 

2 Ansamble 
 
 

3 Subansamble 
 

 

4 Piese 
 
 

 

4.2.2. Moduri de producție 
 
II. Formele de organizare ale operaţiunilor de producţie după caracterul 

mişcării obiectelor de prelucrat şi al procesului de producţie sunt următoarele [20, 
21]: 

1. producţie de tip proces („process shop”); 

2. producţia pe ateliere („job shop”); 
3. producţie de masă („flow shop”); 
4. producţia de tip „proiect”. 
În tabelul 4.7 se prezintă modul de identificare a tipologiilor producţiei, în 

funcţie de volumul producţiei, costuri, obiective, productivitate, tip de producţie 
specific, forma de organizare a producţiei, calificarea resursei umane, nivelul de 
automatizare, metode utilizate, tipul produselor etc. 

 
Tabelul 4.7. Caracteristicile modurilor de producţie 
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4.2.3. Repetitivitatea și volumul producției 
 
Organizarea producţiei în secţiile de bază ale întreprinderilor este influenţată 

și determinată într-o foarte mare măsură de tipul de producţie caracteristic acestora. 
Tipul de producţie reprezintă o stare organizatorică și funcţională a 

întreprinderii determinată de nomenclatura produselor de fabricat, volumul 
producţiei, gradul de specializare a locurilor de muncă, a atelierelor, secţiilor și 
întreprinderii, precum și a modului de deplasare a produselor de la un loc de muncă 

la altul [8]. 
III. În funcţie de cantitatea produselor fabricate şi repetitivitatea producţiei 

se diferenţiază următoarele tipuri tradiţionale de producţie [5, 6, 7, 38, 39, 41, 42, 
105, 199] :   

1. producţia unitară (sau de unicate) sau individuală; 
2. producţia de serie (mică, mijlocie şi mare); 
3. producţia de masă. 

Din punctul de vedere al managementului producţiei și al asemănării 
trăsăturilor fundamentale, aceste trei tipuri de producţie pot fi reduse la doar două 
mari ansamble și anume [38]: 

1. producţia de unicate și serie mică; 
2. producţia de serie mare și masă. 
În figura 4.2 este reprezentată schematic această clasificare a tipurilor de 

producţie. 

 
Fig.4.2. Tipurile de producţie 

 

În tabelul 4.8. sunt arătate diferenţele dintre cele trei tipuri de producţie. Dacă însă 
se dorește a se proiecta un sistem de producţie care să cuprindă două sau chiar 

toate trei tipurile de producţie trebuie să se accepte și să se suporte anumite 
consecinţe, cum ar fi: scăderea calităţii, termene lungi la livrare, costuri ridicate, 
serii neeconomice lansate în fabricaţie etc.  
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Tabelul 4.8. Caracteristicile tipurile de producţie 

Producția individuală Producția de serie Producția de masă 

• Volum redus de 
producţie 

• Gamă largă de produse 
• Repetabilitate neregulată 

a fabricării unui produs 
• Utilaje universale 
• Stocuri mici, stocuri 

tampon 
• Controlul stocurilor este 

puţin detaliat 
• Amplasarea utilajelor se 

face pe grupe omogene 
• Ritmicitatea producţiei 

este nedeterminată 
• Durata mare a ciclului de 

producţie 
• Controlul calităţii se face 

pe produs și foarte 
detaliat 

• Costuri ridicate de 
producţie 

• Fluctuaţii importante în 
volumul de producţie 

• Posibile modificări în 
timpul fabricaţiei 

• Exemple: construcţii 
navale, turbine foarte 
mari, instalaţii 
energetice etc. 

• Volum mare de producţie 
• Gamă redusă de produse 
• Repetabilitate regulată a 

produselor de un anumit tip 
• Stocuri mari 
• Control detaliat al stocurilor 
• Controlul calităţii se face pe 

bază de eșantion 
• Amplasare mixtă a utilajelor 
• Ritmicitatea producţiei 

ridicată 
• Durata ciclului de producţie 

redusă 
• Echipamente specializate 
• Concepţia produselor se face 

o singură dată pentru 
întreaga cantitate 

• Exemple: industria 
constructoare de automobile, 
industria de armament etc. 

 
 
 
 

• Volum foarte mare de 
producţie 

• Grad înalt de specializare 
a utilajelor 

• Stocuri foarte mari 
• Controlul stocurilor foarte 

detaliat 
• Amplasarea utilajelor 

conform itinerariului 
tehnologic 

• Durata ciclului de 
producţie foarte redusă 

• Ritmicitatea producţiei 
foarte ridicată 

• Echipamente specializate 
• Controlul calităţii se face 

pe bază de eșantion 
• Concepţia produselor se 

face o singură dată 
pentru întreaga cantitate 

• Dintr-o materie primă de 
bază rezultă o cantitate 
mare de produse finale 
sau câteva tipuri diferite 

• Exemple: industria 
alimentară, industria 
cimentului, industria 
încălţămintei etc. 

 

 

 4.2.4. Relația cu clienții 
 

IV.  În funcţie de relaţia cu clientul, se disting următoarele tipuri de producţii 
[25, 34, 39, 133]:  

1. producţia pe stoc 
2. producţia pe comandă 
3. producţia mixtă sau flexibilă 
1. Producţia pe stoc este o formă de organizare a producţiei care are loc 

atunci când oferta precede cererea, iar firma lucrează pe stoc.  
2. Producţia pe comandă intervine în cazul în care clientul este cel care 

definește caracteristicile produselor de fabricat. Producătorul este obligat să aștepte 
comanda clientului și să se lupte pentru a obţine un preţ cât mai bun și durate de 
livrare cât mai rezonabile. Perioada ciclului (achiziţionare + fabricaţie + asamblare + 
livrare) să fie mai mică sau egală cu întârzierea acceptată de către client.  

Producţia pe comandă este unul din obiectivele sistemului JIT (Just In Time), 
sistem care urmărește eliminarea stocurilor. 

3. Producţia mixtă sau flexibilă apare în cazul în care clientul vrea o servire 

cât mai rapidă, însă durata reală de fabricaţie nu permite acest lucru.  
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În figura 4.3 se observă că se lucrează pe stoc până la un anumit stadiu al 
procesului de fabricaţie, realizându-se anumite componente ale produsului finit, iar 

apoi se lucrează pe comandă pentru operaţiile de montaj și finisare. 
Deoarece Tc trebuie să fie mai mic decât Tf, acesta din urmă se va diviza  în 

două părţi: 
Tf = Tf1 + Tf2                                             (4.1) 

 

 
Fig.4.3. Producţia mixtă 

Sursa: adaptat după [39], pg.328 
Notaţii: Tc – durata clientului; Tf – durata de fabricaţie 

 
Această formă de organizare a producţiei se desfășoară după o arborescenţă 

monofilar-divergentă (structura în V) sau convergent-divergentă (structura în T). 

Producţia pe stoc înseamnă PRODUCȚIE apoi VÂNZARE, iar producţia pe 
comandă – VÂNZARE apoi PRODUCȚIE. 

În tabelul 4.9. toate cele trei forme de organizare ale producţiei, ţinând 
seama de tipurile de producţie prezentate anterior, la secţiunea 4.2.3. 
 

Tabelul 4.9. Corelaţia dintre cele două tipuri de producţie 

Formă de 
organizare a 

producției 

Tipuri de producție 

Producția de unicate 
 și serie mică 

Producția de serie mare și masă 

Produs complex 
Produs simplu, 
dar diversificat 

Produs unic Produs multiplu 

Producția pe 
stoc 

  X X 

Producția pe 
comandă 

X X   

Producția mixtă   X X 

Sursa: adaptat după [39], pg.71 
 

Relaţia dintre natura produsului și procesul de producţie, este reprezentată 
schematic în figura 4.4., fiind utilă în momentul abordării strategiei întreprinderii și a 
managementului producţiei. 
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Fig.4.4. Tipologia SP după Woodward  

Sursa: după [20], pg.24 

 

4.3. Procesele de producţie în contextul sistemic 
  

Producţia de bunuri materiale a cunoscut o continuă evoluţie de-a lungul 
timpului. Raportul dintre conceptul de producţie şi cel de fabricaţie este un raport 
dintre un întreg şi parte a acestuia. 

Producţia reprezintă o transformare a resurselor în cadrul unui sistem de 

producţie, având ca obiect crearea de bunuri materiale sau servicii. Resursa este o 
entitate care permite modificarea stării unui produs, efectuarea  măsurătorilor pe 
acest produs, manipularea sau testarea [63]. 

 În general, resursele mobilizate în procesul de producţie pot fi de patru 
tipuri, după Giard [34]: 

o echipamente (clădiri, maşini-unelte, etc.); 
o resursa umană (operatori direct productivi sau auxiliari); 

o materiale (materii prime, componente, etc.); 
o informaţii tehnice sau procedurale (game de operaţii, nomenclaturi de 

materiale şi produse, proceduri etc.) sau cu privire la starea şi utilizarea 
sistemului productiv (ceea ce permite programarea producţiei şi 
reacţionarea la perturbaţiile observate). 

În concepţia lui Jaba [39], precum și a lui Alahmad [63], pe lângă cele patru 

tipuri de resurse utilizate în sistemul de producţie, prezentate anterior, mai există un 
tip de resurse, şi anume, resursele financiare, adică mijloacele băneşti de care 
dispun întreprinderile pentru acoperirea nevoilor de finanţare pe o anumită perioadă.  
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În opinia lui Alahmad [63], resursele pot fi clasificate în două categorii:  

• resursele primare (maşini, roboţi, mijloacele de transfer, stocuri etc.), 
care sunt active şi care au o anumită autonomie de restul sistemului. 
Acestea pot să evolueze în anumite limite, indiferent de restul 
sistemului;  

• resursele auxiliare (scule, palete etc.), care sunt pasive şi care permit 
efectuarea operaţiilor pentru resursele principale. 

În unele cazuri, operatorul uman poate fi considerat resursă principală 
(controlul funcţionării, cântărirea, ambalarea etc.) şi în alte cazuri ca resursă 
auxiliară (setarea unei maşini). 

Operaţiunile de transformare (prelucrare) efectuate de resursele principale 
pot fi de două tipuri: operaţiuni cu valoare adăugată (îndepărtarea materialelor, 

deformare, asamblare, ambalarea) şi operaţiuni fără valoare adăugată (depozitare, 
control, transfer). 
 Conceptul de schimburi între diferite resurse este un element fundamental al 
producţiei. Mișcarea entităţilor fizice sau informaţionale printr-un proces caracterizat 
de un debit reprezintă noţiunea de flux. În producţie sunt două tipuri de fluxuri 

extrem de importante: fluxul de materiale și fluxul de informaţii (fig.4.5).  
Managementul producţiei are ca obiectiv principal organizarea fluxului de 

materiale și informaţii (fig.4.5) cu privire la priorităţile stabilite la nivelul conducerii 
superioare (Consiliul de Administraţie). 

 
Fig.4.5. Fluxurile interne ale unei întreprinderi 

Sursa: adaptat după [133], pg 21 
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Fig.4.6. Relaţiile dintre procesele disponibile şi tehnicile managementului producţiei 
Sursa: adaptat după [34] pg.42 

 

În figura 4.6, partea de jos a diagramei este dedicată reprezentării 
procesului de producţie, proces ce cuprinde totalitatea activităţilor întreprinderilor 
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industriale, începând cu procesul de aprovizionare, continuând apoi cu procesul 
tehnologic şi terminând cu procesul de desfacere a producţiei realizate, iar cea de 

sus, prezentării unui număr de probleme majore de producţie şi abordări 
metodologice. 

În continuare, noţiunile prezentate în figura 4.6 vor fi abordate pe larg. În 
cadrul acestei lucrări se vor utiliza tehnicile de ordonanţare şi planificare, de 
optimizare a planurilor de transport, precum și tehnici de amenajare. 

 

4.4. Organizarea SP 
 

Activităţile din cadrul unei întreprinderi industriale pot fi considerate 
rezultatul acţiunii conjugate a trei subsisteme fundamentale. Schematic, sistemul 

general al întreprinderii este format dintr-un subsistem fizic de producţie, un 
subsistem decizional şi unul informaţional, care creează legătura dintre cele două 

(fig.4.7). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fig.4.7. Descompunere sistemică a sistemului general al întreprinderii 
Sursa: după [37], pg.12 și [1], pg.7 

 
Le Moigne [163, 164] introduce separarea dintre sistemul fizic, sistemul 
informaţional şi cel decizional. Pentru el, pilotajul constă în definirea şi organizarea 
relaţiilor dintre subsistemul fizic şi subsistemul decizional, precum şi organizarea de 
activităţi legate de luarea deciziilor.   

Sistemul fizic reprezintă sistemul care conţine tehnologiile, procesele care 

realizează transformările, stocările, întreţinerea, controalele. 
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Rolul sistemului informaţional este de a colecta, prelucra, stoca, transmite şi 
memora informaţiile curente din mediu, dar şi din interiorul sistemului. Sistemul 

informaţional reprezintă legătura dintre sistemul fizic şi sistemul decizional. 
În opinia lui Doumeingts [63], modelul conceptual al unui sistem de 

producţie, prezintă două subsisteme distincte: un subsistem fizic de producţie şi un 
sistem de conducere a producţiei (fig.4.8). Sistemul fizic de producţie este compus 
din două unităţi organizatorice: aprovizionare şi fabricaţie, iar sistemul de 
conducere, dintr-un sistem decizional şi un sistem de pilotaj (studiat ulterior în 
subcapitolul 4.5).             

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.4.8. Model conceptual al sistemului de producţie 

Sursa: după [63], pg.25 

 
Competiţia globală se intensifică la începutul anilor 90. Este nevoie de sisteme de 
producţie capabile, nu numai de a reacţiona la cerere, în timp real, dar, de 
asemenea, dacă este posibil, de a anticipa dorinţele clienţilor. Scopul este acela de 
satisfacere a clienţilor. În acest sens, Proth [182] propune, ca fiecare sistem de 
producţie, să se concentreze pe competitivitate, adică pe satisfacerea clienţilor şi 

adaptabilitatea la evoluţiile cererilor. În plus, în aceeaşi carte a lui Proth, se 
diferenţiază sistemul de fabricaţie de cel de producţie. Aici, sistemul de fabricaţie 
este ansamblul de resurse necesare pentru fabricarea unui produs finit, iar sistemul 
de producţie este ansamblul mijloacelor desfăşurate în vederea satisfacerii clientului, 
din momentul înregistrării unei comenzi şi până la livrarea şi încasarea contravalorii 
produsului respectiv. 

 

4.4.1. Organizarea logică a resurselor 
 

4.4.1.1. Linii de fabricaţie 
 
Liniile de fabricaţie sunt ansambluri de echipamente sau posturi de lucru în 

linie (fig.4.9), care permit fabricarea unui singur tip de produs, în serie mare sau 
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producţie de masă. Stocurile tampon pot fi instalate între maşini. Este un mod 
eficient de a rezolva întârzierile cu aprovizionare, penele, timpii de procesare, care 

sunt variabile aleatoare cu funcţiile de repartiţie cunoscute, deoarece predomină 
activităţile executate de operatori umani. 

 
 

 
 

Fig.4.9. Linie de fabricaţie 
 

Echilibrarea liniilor de fabricație 
Echilibrarea vizează egalizarea timpilor de execuţie. O echilibrare perfectă se 

realizează însă foarte rar. Există totdeauna un timp suplimentar la cel puţin o 
operaţie. 

Obiectivul echilibrării liniilor este minimizarea costurilor pentru o cadenţă de 
lucru dorită sau pe durata funcţionării liniei, cu o încărcare cât mai uniformă şi mai 

completă a locurilor de muncă şi oamenilor, ţinând seama de restricţiile sistemului 
de lucru. Altfel spus, echilibrarea vizează minimizarea timpului total de neutilizare, 
cu respectarea restricţiilor de precedenţă şi de încadrare într-un timp fixat. Timpii de 
execuţie ai fazelor trebuie trataţi ca fiind determinişti. 

 În majoritatea abordărilor, ca funcţie obiectiv se consideră timpul total de 
neutilizare, care trebuie minimizat. În cazul timpilor de execuţie stocastici se 
urmăreşte minimizarea mediei timpului total de neutilizare. 

În figura 4.10 celulele notate cu 1,2,…,5 reprezintă posturile de lucru sau 
locurile de muncă, cărora le sunt distribuite operaţiile tehnologice (de exemplu, la 
postul 1 se realizează operaţiile: 2,6 și 7. 
 

 
Fig.4.10. Echilibrarea unei linii de asamblare utilizând programul WinQSB[91] 

 

4.1.1.2.Sistemul flow shop 
 
Multe cercetări în domeniul academic au avut ca obiect de studiu, 

programarea flow shop. 

Acest mod de organizare a producţiei se realizează pe linii tehnologice, 
automate sau neautomate, în care operaţiile tehnologice de prelucrare a materiilor 
prime, materialelor și semifabricatelor se execută pe anumite mașini sau locuri de 
muncă. Acestea sunt amplasate în conformitate cu fluxul tehnologic, iar transferul 

obiectelor de prelucrat de la o operaţie la alta se realizează cu mijloace de transport 
speciale, imediat ce s-a terminat prelucrarea lor, la operaţia anterioară (fără timpi 
de așteptare). Însă, timpii de procesare pot varia de la o operaţie la alta. 
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Traseul 
produselor 
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O modalitate de redare a acestui mod de organizare este prezentată în figura 
4.11. 

 
 
 
 
 

 
Fig.4.11. Organizarea în flux continuu (flow shop) 

 
Sistemul de producţie flow shop la rândul său este împărţit în trei categorii 

principale: a) flow shop simplu b) flow shop hibrid și c) flow shop paralel. 
Obiectivul principal este de a minimiza timpul total de fabricaţie a tuturor 

produselor (makespan). 
 
4.1.1.3.Sistemul job shop 
 

Planificarea job shop este extrem de importantă în mediul industrial și există 
în majoritatea sectoarelor de producţie. 

Sistemul job shop se mai numește sistem discontinuu sau organizare a 
operaţiunilor de producţie pe ateliere sau secţii funcţionale. 

Caracteristicile acestui sistem, ca de altfel, și a sistemului flow shop, au fost 
prezentate în cadrul secţiunii 4.2.2, în tabelul 4.7. 

În figura 4.12 este prezentat modul de organizare job shop [92] a trei 

repere (J1, J2 și J3), ce sunt procesate pe trei utilaje (M1, M2 și M3). Se observă 
traiectoriile fluxurilor tehnologice, care diferă de la un reper la altul.   

 

 
Fig.4.12. Organizarea job shop 

 
4.1.1.4.Linia de asamblare 

 
Linia de asamblare furnizează același tip de produse (aval). Pentru ca o 

asamblare să se poată realiza, trebuie ca elemente de intrare să fie cel puţin două 
(amonte). Stocurile sunt introduse în amonte de utilaje. Dacă, de exemplu, utilajul 
5, din figura 4.13, are stocul din amonte gol, mașina 7 se va bloca. 

 

Traseul 
produselor 

M1 M2 M3 M4 
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Fig.4.13. Linie de asamblare [95] 

 

4.5. Pilotajul fluxurilor de producție 
 
Noţiunea de pilotaj definește activitatea de conducere și de ghidare a 

sistemului, potrivit unor obiecte bine stabilite. 

 În figura 4.14 se prezintă schematic pilotajul pe ansamblul întreprinderii și 
asigurarea de către acesta a pilotajului stocurilor și cel al producţiei. 
 

 
Fig. 4.14. Schema pilotajului pe ansamblul întreprinderii 

Sursa: adaptat după [11], pg.25 

 
Sunt o multitudine de evenimente ce trebuie gestionate de sistemul de 

pilotaj, și anume: recepţia unei comenzi de la un client, recepţia unei livrări, 

lansarea unui lot în execuţie, o pană la o mașină etc. Aceste evenimente sunt de 
importanţe și frecvenţe diferite. De aceea este necesar să se efectueze previziuni, 
pentru a putea anticipa anumite evenimente aleatoare. 
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Funcţiile principale ale sistemului de  pilotajului sunt [37]: 
• Previziunea vânzărilor; 

• Planificarea capacităţii de producţie și a resursei umane; 
• Planificarea nevoilor de materii prime și materiale; 
• Gestiunea stocurilor. 

Există două moduri de pilotaj a fluxurilor de producţie și anume: 
• Fluxuri ”trase”  
• Fluxuri ”împinse” 

Organizarea fluxurilor de producţie ”trase” pleacă de la existenţa unei cereri 

sau comenzi ferme de produse, în funcţie de care se concep cele două fluxuri: 
• un flux al cererii, cu sens dinspre aval spre amonte (tragere); 
• un flux al producţiei, cu sens dinspre amonte spre aval (împingere). 

Principiul de operare al acestui tip de organizare a fluxurilor de producţie 

este prezentat în figura fig.4.15. 
 

 
Fig.4.15. Principiul de bază al fluxului de producţie”tras” 

Sursa: adaptat după [115], pg.16 

 
Fluxurile ”împinse” se desfășoară conform conceptului MRP, prezentat în figura 4.16. 
Se observă faptul că ordinele de fabricaţie sunt dezvoltate în regim centralizat, pe 
baza unor previziuni. 

În producţia împinsă trebuie să se pornească de la aprovizionarea cu materii 
prime și materiale, apoi să se continue cu fabricaţia, conform proceselor tehnologice 
specifice, până la obţinerea produselor finite, pentru ca o comandă să poată fi 
realizată. Aceste acţiuni trebuie să se realizeze pe baza unei planificări fiecare fază 
amonte împingând către aval fabricaţia. 

Din punct de vedere logistic, dacă producţia decide cantitatea mărfii 
transportate, fluxul se numeşte împins, iar dacă clientul decide cantitatea mărfii 

transportate şi produsele, fluxul se numeşte tras. 
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Fig.4.16. Principiul de bază al fluxului ”împins” 

Sursa: adaptat după [210], pg.23 

 

4.6. Adaptabilitatea și flexibilitatea SP 
 

Efortul susţinut și permanent de adaptare a întreprinderilor, în general, și a 
producţiei, în mod deosebit, cere ca sistemul să fie flexibil [39]. 

Flexibilitatea reprezintă capacitatea sistemului de a se adapta la sarcini de 
producţie diferite, atât în ceea ce privește forma, dimensiunile produselor cât și a 
procesului tehnologic care trebuie realizat [180]. 

Introducerea noţiunii de flexibilitate în producţia de serie mică și individuală, 
a avut loc în anii 1960, când a fost utilizat pentru prima dată conceptul de sisteme 
flexibile de producţie. 

Încă de la proiectarea SP trebuie să se ţină cont de efortul de adaptare a 
sistemului la tipurile de produse ce se prognozează a se fabrica, adică la gradul de 
afinitate [1]. 

Evoluţia SP a fost motivată de doi factori principali: creșterea productivităţii 

și mărimea numărului de tipuri de produse care trebuie să se realizeze în sistem 
(flexibilitatea sistemului). Aceste două motivaţii evoluează invers; când crește 
flexibilitatea, scade productivitatea și invers. 

În figura 4.17, este reprezentat un sistem de referinţă care poziţionează 
într-o matrice, gradul de perfecţionare a muncii (pe linii) și flexibilitatea (pe 
coloane). Astfel se poate urmări evoluţia sistemelor de organizare a producţiei pe 

cele trei paliere: manual, mecanizat și automatizat. În viitor se va completa și 
palierul IV. Celulele notate cu 1,2,…,9 se pot asocia cu câte un mod de organizare a 
producţiei.
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Fig. 4.17. Gradul de perfecţionare a muncii pe linii şi flexibilitatea pe coloane 

Sursa: adaptat după [1], pg.564 
 

În această teză, în capitolul alocat studiului de caz, fiind vorba de familii de 

produse, se va aborda modul de producţie job shop, cu organizarea atelierului pe 
baza tehnologiei de grup (celula 5, fig. 4.17), cu o productivitate mai mică decât a 

sistemelor flexibile de producţie, sau a liniilor automate monovalente, datorită 
gradului mai scăzut de perfecţionare a muncii. Flexibilitatea este de asemenea mai 
scăzută faţă de atelierul clasic de producţie, dar mai crescută decât a liniei automate 
monovalente.  

 

4.6.1. Atributele flexibilităţii fabricaţiei 
 
Se consideră că flexibilitatea se referă la diferite elemente ale sistemelor de 

producţie, cum ar fi: utilaje, echipamente, procese, amplasamente, operaţii, 
itinerarii tehnologice, capacităţi de producţie etc. 

Atributele flexibilităţii fabricaţiei sunt [116]: 

• Flexibilitatea maşinii, care constă în uşurinţa de a face schimbările cerute 
pentru prelucrarea unui lot determinat de piese. 

• Flexibilitatea procesului, care constă în posibilitatea de a produce un 
ansamblu de operaţii combinate. 

• Flexibilitatea produsului, care constă în capacitatea de a trece rapid de la 
fabricaţia unui produs la altul. 

• Flexibilitatea rutelor de procesare, care se referă la posibilitatea de 

schimbare a rutelor în cazul în care este necesar. 
• Flexibilitatea volumului, care constă în capacitatea de a opera profitabil la 

volume diferite ale lotului de fabricaţie. 
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• Flexibilitatea operaţiilor, care constă în capacitatea de a preschimba ordinea 
de procesare a diferitelor operaţii, pentru fiecare tip de piesă sau produs 

atunci când este necesar. 
• Flexibilitatea fabricaţiei se referă la mărimea gamei sortimentală de piese 

sau produse care pot fi produse cu sisteme evoluate de producţie.  
 

4.6.2. Sisteme de management ale producției bazate pe 

adaptabilitate și flexibilitate 
 
Aceste sisteme au apărut în urma studierii și aplicării principiilor de gestiune 

a întreprinderilor japoneze [25, 38].  
Din această categorie fac parte următoarele: 

• Sistemul JIT (Just in Time sau Juste à Temps) – permite organizarea în flux 
continuu cu o fiabilitate corespunzătoare sub raportul termenelor de execuţie, a 

calităţii producţiei și a costurilor [9]. Această metodă reprezintă modalitatea de 
organizare a producţiei în ”flux de producţie tras”, adică avalul producţiei trage 
amontele și se bazează pe utilizarea cartelelor (kanbanuri) de declanșare și urmărire 
a producţiei (metoda Kanban). 

• Sistemul GPAO (Gestiunea Producţiei Asistată de Ordinator) – îndeplinește 
mai multe funcţii: cea de planificare a nevoilor în componente, ţinerea stocurilor, 

gestiunea comenzilor, gestiunea producţiei neterminate, gestiunea furnizorilor și a 
clienţilor, gestiunea gamelor de operaţii și a locurilor de muncă, controlul și 
urmărirea costurilor. 

• Metoda OPT (Tehnologie optimizată de producţie – Optimized Production 
Technology) – fundamentată pe cercetarea constantă a dimensiunii optime a 
loturilor prin utilizarea informaticii și a cercetărilor operaţionale. Pentru aplicarea 
metodei[9] se operează cu noţiunile de loc îngust (resursele au o capacitate 

inferioară sau egală cu cererea produselor) și loc neîngust (resursele au capacitate 
superioară cererii de produse). 

• Sistemul MRP (Materials Requirement Planning) [64, 67] – a fost 

perfecţionat și dezvoltat în timp. În anul 1965 a fost cunoscută sub denumirea de 
MRP0 (Metoda de reaprovizionare a producţiei), apoi în 1971 a fost fundamentată 
MRP1 (Metoda de reglare a producţiei), și ultima variantă este MRP2 (Managementul 
resurselor de producţie), fundamentată în 1979. Sistemul mai este denumit 

Manufacturing Resources Planning și este bazat pe o utilizare intensivă a informaticii 
pentru planificarea nevoilor în componente aferente fabricării produselor complexe. 

• Sistemul FMS (Flexible Manufacturing System)  sau sistemul flexibil de 
fabricaţie – urmărește să realizeze o adaptare constantă a capacităţii de producţie la 
necesităţile de automatizare a echipamentelor și de manipulare a materialelor, 
precum și la nevoile de utilizare a informaticii. 

• Sistemul de producţie Toyota (TPS - Toyota Production System) - Sistem de 
producţie dezvoltat de Toyota pentru a obţine cea mai bună calitate, cel mai mic cost 
și cel mai mic timp de producţie, concomitent cu eliminarea pierderilor pentru 
produsele realizate. TPS se sprijină pe două concepte fundamentale și anume: JIT și 
Jidoka. În plus, se utilizează și alte metode: munca standardizată, Kaizen, ciclul 
PDCA (Ciclul Deming - Planificare, Realizare, Control și Acţiune). 

 

4.7. Metode de optimizare a SP 
 
Metodele de optimizare aplicate sistemelor de producţie se pot clasifica în 

două mari categorii: 
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• metode exacte de optimizare; 
• metode euristice sau meta-euristice de optimizare. 

 

4.7.1. Metode exacte de optimizare 

 
Metodele de programare liniară au fost iniţial dezvoltate pentru variabile 

de decizie reale. Metoda cea mai cunoscută este metoda Simplex, propusă de 

Dantzig în 1959 [119]. Ea constă în îmbunătăţirea funcţiei obiectiv iniţiale explorând 
soluţii vecine. Toate constrângerile cunoscute sunt reprezentate sub formă de 
egalităţi sau de inegalităţi. Funcţia obiectiv corespunde cercetării unui minim sau 
maxim. Optimul este atins când nu există o soluţie vecină mai bună. Metodele de 
programare liniară cu variabile reale sunt foarte eficiente și rapide. Ele permit 

tratarea problemelor majore. Pentru a putea folosi aceste metode pentru probleme 
cu variabile mixte (întregi și reale), metodele clasice de tip Simplex trebuie să fie 

completate cu proceduri de tip ”Ramifică și mărginește”, pentru a găsi valori optime 
de variabile întregi. Aceste metode sunt suportate de bibliotecile de optimizare 
puternice cum sunt cele ale programelor ILOG Cplex, Xpress-MP, GAMS, OSL etc. 
Complexitatea calculelor care folosesc una dintre aceste soluţionări  rezidă așadar, în 
principal, în căutarea valorilor optime ale variabilelor de decizie întregi.  

Metoda ramifică și mărginește (în engleză - Branch and Bound, iar în 

franceză - Procedure par Separation et Evaluation) este o metodă de enumerare 
implicită care evită să parcurgă toate soluţiile. Este o metodă generală de căutare 
folosită în problemele complexe de optimizare. Aplicarea metodei BB se realizează în 
două etape [47]: 

1. etapa de ramificare – se împarte domeniul fezabil iniţial în mai multe 
subdomenii, astfel încât să se creeze mai multe probleme; 

2. etapa de mărginire – se caută o limită inferioară a problemei.  

 Programarea dinamică este una dintre principalele tehnici matematice 
pentru rezolvarea unor importante clase de probleme de optimizare cu multiple 
aplicaţii în tehnică, știinţă, economie [23]. Esenţa acestei metode constă în analiza 

secvenţială a procesului de luare a deciziilor. 
Valoarea optimă este obţinută prin enumerarea de soluţii parţiale completată 

în fiecare etapă cu o nouă decizie. Folosirea recurenţei permite reducerea 
enumerării. Rezultatul dă valoarea optimă a criteriului. Efectuând un parcurs înapoi, 

se obţin valorile variabilelor de decizie pentru soluţia optimă. 
Utilizarea programării prin restricții (constrângeri) este o altă cale 

promiţătoare [104] de atingere a optimului. În centrul acestui demers se află 
propagarea restricţiilor. Obiectivul său esenţial constă în definirea unei probleme 
echivalente problemei iniţiale, dar cu spaţiu de cercetare mai restrâns. Propagarea 
constrângerilor are astfel ca scop eliminarea valorilor domeniilor de variabile care 

conduc la ceva ce nu se poate realiza. 
 

4.7.2.  Metode euristice sau meta-euristice 
 
Metodele euristice sau metodele aproximative nu garantează că soluţia 

obţinută este optimă, ci, în general, ele dau rezultate bune adesea mai mult sau mai 

puţin apropiate de optim. Ele sunt folosite pentru probleme complexe sau când 

timpul de calcul alocat este foarte limitat.  
Metodele prin construcție (constructive) construiesc progresiv o soluţie 

pornind de la algoritmii care ţin cont de reguli de prioritate. Aceste metode sunt 
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rapide, dar nu permit evitarea valorilor optime locale (dacă algoritmul găsește un 
optim local se oprește și-l consideră ca optim global).  

Metodele prin învecinare sunt bazate pe generarea iterativă a soluţiilor 
vecine. Printre aceste metode, recoacerea simulată [132] propune acceptarea 
unei degradări a criteriului în vederea obţinerii unui optim local. Această metodă 
alege o soluţie vecină soluţiei curente. Chiar dacă această nouă soluţie degradează 
criteriul, ea este acceptată cu o probabilitate care depinde de amploarea degradării 
și de alţi parametri. Această probabilitate descrește pe măsură ce avansează 
algoritmul. Metoda Tabou [132]  explorează toate soluţiile vecine și o alege pe cea 

mai bună. Pentru a evita vizitarea de mai multe ori a acelorași vecini, această 
metodă gestionează o listă tabu care include vecinii deja vizitaţi. Calitatea soluţiilor 
obţinute prin aceste metode depinde de definiţia dată vecinătăţii și de reglarea 
parametrilor folosiţi.  

Algoritmii genetici sunt bazaţi pe noţiunea de evoluţie [182]. Ei tratează 
mai multe soluţii în același timp (o generare de soluţii). Trecerea de la o generaţie la 
generaţia următoare este asigurată prin tehnici de recombinare și de mutare 

inspirate din biologie și din comportamentul cromozomilor (indivizilor). Aici 
dificultatea este aceea de a coda bine soluţiile, de a găsi metode bune de 
recombinare, de a aborda problemele referitoare la soluţiile irealizabile obţinute 
după recombinări, și, la modul general, de a gestiona bine diversitatea și 
optimizarea locală.  

Metodele de descompunere vizează a face faţă unor probleme mari 

descompunându-le în probleme de dimensiuni reduse care pot fi mai ușor rezolvate. 
Se distinge descompunerea spaţială, descompunerea temporală și descompunerea 
parametrică [182].  

Metodele care folosesc inteligența artificială sunt bazate pe 
prezentarea tuturor restricţiilor sub formă de reguli de producţie. Prin urmare este 
folosit un motor de deducţie [158]. 

Simularea presupune construirea unui algoritm care imită funcţionarea 

sistemului studiat pe baza unui model care poate fi programat.  

 

4.8. Concluzii 
 
Raportul dintre conceptul de producţie şi cel de fabricaţie este un raport 

dintre un întreg şi parte a acestuia. În timp ce sistemul de producţie este cadrul 
general al tuturor activităţilor, atât a celor funcţionale, cât şi a celor direct 
productive necesare realizării produselor, sistemul de fabricaţie va fi denumit numai 
de anumite tipuri de sarcini în cadrul unui sistem de producţie. Sarcina de fabricaţie 
este înţeleasă ca fiind o particularizare a sarcinii de producţie. Realizarea unei sarcini 
de fabricaţie implică realizarea unor transformări într-o anumită succesiune şi în 

anumite condiţii de eficienţă economică. 
Categoria tehnico-economică de ”producţie” se asociază cu halele de 

producţie în care au loc transformări ale materiei prime în produse finite, cu liniile de 
asamblare sau cu atelierele de prelucrări mecanice. Atenţia este îndreptată spre 
tehnologiile de fabricaţie și spre fluxurile de producţie.  
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5. DECIZII OPTIME ÎN MANAGEMENTUL 
PRODUCȚIEI UTILIZÂND PRODUSE SOFTWARE 

 
 

Introducere 
 
O cerinţă esenţială pentru derularea unui management competitiv în 

conducerea întreprinderilor impune necesitatea de a utiliza eficient tehnologiile 

informatice disponibile. 

În capitolul 2 al acestei teze, în secţiunea 2.2.3.2, la clasificarea modelelor 
descriptive, acestea au fost împărţite în patru grupe structurale [53, 54, 55, 57]. 
Aceste modele au fost tratate din punct de vedere teoretic. În acest capitol vor fi 
tratate și din punct de vedere aplicativ, dar doar prima grupă de modele, și anume, 
modelele ce surprind aspectele tehnologice și de producţie. 

Scopul acestui capitol nu este de a prezenta modul de aplicare a programelor 
informatice utilizate, ci de a determina soluţii optime din mulţimea soluţiilor posibile, 

care necesită, în genere, o riguroasă analiză. Se analizează cu ajutorul modelelor 
decizionale (descriptive și normative), modul de evaluare a soluţiilor propuse și 
obţinerea soluţiei optime, aplicând diferite programe informatice, în special 
produsului software WinQSB 2.0 (Quantitative System for Business). Bibliografiile 
[73, 78, 85, 86, 96], prezintă diferite moduri de abordare a unor aspecte privind 
procesul de producţiei. 

Un alt program informatic utilizat în cadrul acestui capitol este Lekin, cu care 
s-a soluţionat o problemă de ordonanţare a unei linii de fabricaţie, apoi s-a realizat 
conversia problemei la o reţea CPM, utilizându-se din nou programul WinQSB. 

 

5.1.  Modele de tip ADC (CPM, PERT)  
 

5.1.1. Noțiuni teoretice 
 
Analiza drumului critic (ADC) este un instrument managerial folosit în 

programarea și urmărirea proiectelor complexe [52]. Metoda ADC se poate aplica în 
mai multe variante, în funcţie de modul în care se poate exprima durata fiecărei 

activităţi, și anume: determinist (durata este cunoscută cu exactitate), probabilist 
(se calculează durata medie probabilă) sau se determină prin simulare. 

Metoda CPM (Critical Path Methode) este o metodă în care duratele 
activităţilor sunt deterministe. Durata de execuţie a unui proiect complex variază 
între două momente, unul maxim și altul minim, impuse de consideraţiile tehnice 
sau economice. Este foarte important de determinat activităţile proiectului, 
precedenţa și durata fiecărei activităţi [53, 56].  

Fiecărei activităţi îi corespunde un cost. În cazul activităţilor cu durată de 
execuţie normală (asimilată duratei maxime de execuţie a activităţii), costul aferent 

este mai mic decât în cazul activităţilor cu durata de execuţie minimă (crash), unde 
apar costuri suplimentare datorită măsurilor de urgentare. Costul unitar al 
urgentărilor se calculează ca un raport între diferenţa costurilor și duratelor de 
execuţie a activităţilor [52, 56, 82].     
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Drumul critic conform metodei CPM (Critical Path Methode) este dat de 
succesiunea activităţilor dintre nodul iniţial şi nodul final (activităţi critice) care au 

termenul maxim şi minim al evenimentului egale ca valoare, respectiv activităţile 
critice au rezerva totală nulă. 
  În analiza PERT (Program Evaluation Review Technique), drumul critic 
reprezintă cel mai important concept și este acel drum de la începutul la sfârşitul 
reţelei, ale cărui activităţi însumează un total de timp mai mare decât orice alt drum 
din reţea. 

 Metoda PERT porneşte de la următoarele considerente [36, 197]: 

a)  Pentru fiecare activitate (i,j) se estimează trei durate: 
▪ durata optimistă (aij), care este considerată durata minimă de execuţie pentru 

activitate, în condiţii generale normale de execuţie;  
▪ durata cea mai probabilă (mij) ca fiind estimaţia cu cea mai mare şansă de 

realizare în condiţii normale; 
▪ durata pesimistă (bij) ca fiind durata maximă de realizare a activităţii, atunci când 

există împrejurările cele mai defavorabile de execuţie. 

Un graf reţea înzestrat cu cele trei tipuri de durate pentru activităţile sale 
este numit reţea PERT. 

 b) Durata fiecărei activităţi a proiectului are o distribuţie . Se propune 
distribuţia beta pentru că aceasta satisface condiţii care au un suport practic: 
• intersectează axa absciselor în două puncte aij şi bij, care corespund duratei 

minime şi duratei maxime; 
• este unimodală, adică are o singură valoare maximă, care corespunde duratei 

cele mai probabile mij. 

• valoarea bij – aij este intervalul de variaţie a distribuţiei şi poate indica gradul de 
împrăştiere a duratelor posibile. 

c)  Durata medie de execuţie (
ijt ) a unei activităţi (i,j) este dată de formula: 

ijt  = 
6

bm4a ijijij ++
                                         (5.1) 

d) Dispersia duratei de execuţie (
2

ij ) a activităţii (i,j) se calculează cu 

formula: 

2

ij  = 

2

ijij

6

ab







 −
                                           (5.2) 

Dispersia 
2

ij  este o măsură a gradului de nesiguranţă în estimarea duratei 

activităţii (i,j); o valoare mare a dispersiei, înseamnă o mare nesiguranţă în privinţa 
duratei sale de execuţie. 

e) Durata totală a proiectului este o variabilă aleatoare cu distribuţie 
normală având media şi dispersia: 

( )



=

critDji,

ijn tt                                              (5.3) 

      

( )



=

critDji,

2

ij

2

n                                              (5.4) 

unde: Dcrit  - reprezintă mulţimea tuturor arcelor grafului care sunt pe drumul critic. 
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f) Probabilitatea de realizare a duratei planificate - Tplan a unui proiect se 
determină calculând, mai întâi, factorul de probabilitate z, după relaţia: 

z = 
2

n

nplan tT



−
                                           (5.5) 

şi apoi se deduce din tabelul valorilor funcţiei Laplace probabilitatea p( nt  Tplan). 

g) Graful trebuie să conţină un număr suficient de mare de activităţi pentru 
a se întruni toate condiţiile aplicării teoremei limită centrală, iar duratele activităţilor 
să fie variabile aleatoare independente. Se recomandă, de asemenea, să nu existe 
mai multe drumuri critice. 

Modulul PERT/CPM realizează ordonanţarea activităţilor sau operaţiilor unui 

proiect folosind metoda CPM (Critical Path Method) sau PERT (Program Evaluation 
and Review Technique) de analiză a drumului critic [83, 45]. 

 

5.1.2. Aplicație. Metoda CPM 

 
Pentru obţinerea unui nou produs, o întreprindere trebuie să realizeze un 

proiect care conţine 9 activităţi (fig. 5.1), notate A-I. Duratele activităţilor sunt date 
în săptămâni, iar costul în mii $. 

Să se determine care este durata minimă de finalizare a proiectului, astfel 
încât toate activităţile să fie încheiate la termenul stabilit iniţial [72, 85, 145]. 

 

 
Fig.5.1. Datele problemei 

 
5.1.2.1. Rezolvarea problemei utilizând durate de execuție normale 
 
Rezultatele sunt de două tipuri: tabelare (figura 5.2) şi grafice (figura 5.3). 
Din figura 5.2, se observă că proiectul poate fi terminat în 25 de săptămâni, 

costul proiectului este de 295 mii $ şi există un singur drum critic care are un cost 
de 180 mii $. 

 În tabelul prezentat în figura 5.2 apar pe coloanele 4 și 6, momentele cel mai 
devreme și cel mai târziu de începere a unei activităţi, iar pe coloanele 5 și 7, 
momentele cei mai devreme și cei mai târziu de finalizare a activităţilor.  

Momentul cel mai devreme de începere (Earliest Start) a unei activităţi este cel 
mai devreme moment posibil la care acea activitate poate să înceapă, presupunând 
că toate activităţile care o preced au început la cel mai devreme moment posibil 

[195]. 
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Fig.5.2. Rezultatele sub forma tabelară  

 
Momentul cel mai devreme de finalizare (Earliest Finish) a unei activităţi este suma 
momentului de început cel mai devreme posibil cu timpul necesar realizării activităţii 
respective. 

Momentul cel mai târziu de finalizare (Latest Finish) a unei activităţi este cel 
mai târziu moment posibil la care acea activitate poate să se sfârșească, 
presupunând că toate activităţile se desfășoară conform planului iniţial. 

Programul WinQSB construiește automat şi graful aferent problemei, prezentat 
în figura 5.3. Drumul critic este redat cu roșu. 

  
Figura 5.3. Graful aferent problemei 

 
Activităţile critice sunt redate în figura 5.4. 
 

 
Fig.5.4. Activităţile critice 

 
În figura 5.5. este reprezentat graficul Gantt asociat problemei CPM, în cazul 
utilizării în calcul a duratei de execuţie normale.  
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Fig.5.5. Graficul Gantt asociat în cazul desfășurării proiectului pe durata a 25 de săptămâni 

 
Modulul permite realizarea unei analize a costurilor implicate în finalizarea 
proiectului, sub formă tabelară sau grafică (fig.5.6). 
 

 
Fig.5.6. Planificarea săptămânală și totală a costurilor, bazată pe timpii  

cei mai devreme şi cei mai târziu  

 
5.1.2.2. Rezolvarea problemei utilizând duratele minime de execuție 

(CRASH) 
 

În figura 5.7 sunt prezentate rezultatele sub forma tabelară, iar în figura 5.8, 
sub forma grafică. 
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Fig.5.7. Rezultatele sub forma tabelară 

  

 
Fig.5.8. Rezultatele sub forma grafică 

 
În acest caz, în figura 5.9. se pot observa două drumuri critice (CP1 și CP2), dintre 

care, primul este identic cu drumul critic, calculat anterior și reprezentat în figurile 
5.3 și 5.4. 

 

 
Fig.5.9. Reprezentarea drumurilor critice (CP1 și CP2)  

 
Se observă că durata totală de desfăşurare a proiectului scade cu 9 săptămâni, fiind 
de 16 săptămâni. Costul proiectului devine de 483 mii $, cu 188 mii $ mai ridicat 
decât în cazul în care se iau în considerare duratele normale ale activităţilor. 

 
5.1.2.3. Analiza de senzitivitate 

 

Această analiză permite aplicarea anumitor restricţii referitoare la durata sau 
bugetul proiectului şi determinarea repartizării costurilor astfel încât costul total să 
fie minim. 
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Pentru acest proiect, se doreşte finalizarea lui în 15 săptămâni. În cazul în 
care proiectul se finalizează mai repede, se oferă un bonus de 20 mii $ pe 

săptămână, iar în cazul unor întârzieri, penalizarea va fi de 5 mii $ pe săptămână. 
Aceste elemente se vor specifica în fereastra corespunzătoare opţiunii Solve and 
Analyze -> Perform Crashing Analysis, iar rezultatele obţinute sunt reprezentate în 
figura 5.10. 

Se poate observa din figura 5.10. că proiectul nu poate fi terminat mai 
repede de 16 săptămâni, cu un cost  de 423 mii $, cu 123 mii $ peste costul normal 
de desfăşurare al proiectului, care este de 295 mii $. 

 

 
Fig.5.10. Rezultate obţinute în cazul finalizării proiectului în 15 săptămâni 

 

5.1.3. Aplicație. Metoda PERT. 
 
Pornim de la același proiect ca și în cazul metodei CPM, cu cele 9 activităţi, 

notate A-I și având aceleași precedenţe. Durata optimistă, cel mai probabilă și 
pesimistă, sunt redate în figura 5.11, alături de activităţile proiectului și precedenţele 
dintre acestea [83]. 

 

 
 Fig.5.11. Datele problemei 

 

 
Fig.5.12. Rezultatele sub forma matriceală 
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Din figura 5.12 se poate observa că durata de finalizare a proiectului este de 26 de 
săptămâni, iar activităţile A, C, E, G și I, sunt activităţi critice. 

Se aplică o restricţie referitoare la durata proiectului (figura 5.13), aceea de 
finalizare în 20 de săptămâni. 

 

 
Fig.5.13. Fereastra Probability Analysis 

  
Se poate observa din figura 5.13 că probabilitatea de a se finaliza proiectul în 20 de 
săptămâni este de 1,25%, iar dacă se încearcă o forţare la doar 23 de săptămâni 
obţinem un procent de 13,12%. Pentru finalizarea proiectului în 26 de săptămâni se 

preconizează un procent de 50%. 
  

 
Fig.5.14. Fereastra PERT Simulation  

 

Rezolvarea problemei începe prin comenzile Solve and Analyze/ Perform Simulation. 

Generarea valorilor mărimilor probabiliste care intervin în modele se face cu metoda 
Monte Carlo care utilizează un generator de numere aleatoare uniform distribuite în 
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[0, 1] şi distribuţia de probabilitate cumulată asociată fiecărei mărimi probabiliste. 
Generatorul de numere aleatoare are nevoie de o valoare iniţială (random seed). 

În figura 5.14. sunt prezentate atât datele de intrare pentru realizarea 
experimentelor de simulare cât şi timpul efectiv simulat după comanda „Simulate”. 

În urma simulării a unui număr de 1000 de observaţii, obţinem finalizarea 
proiectului în 26,27 săptămâni (fig.5.14). 

 

5.2. Modele de ordonanţare şi lotizare 

 
5.2.1. Noțiuni teoretice 
 

Organizarea sistemelor de producţie prezintă un interes deosebit pentru 

întreprinderi industriale, indiferent de mărimea acestora, iar ordonanţarea producţiei 
este una dintre cele mai dificile probleme de organizare [24]. 

Ordonanţarea producţiei reprezintă efectuarea unui şir de calcule pe baza 
cărora se stabileşte ordinea de lansare în execuţie a sarcinilor [24]. 

Problema ordonanţării a n sarcini pe m maşini este cea mai complexă şi 
pentru aceasta s-au realizat studii foarte complexe. Poate fi divizată în două 

subprobleme [47]: 
1. ordonanţarea a n sarcini cu aceeaşi succesiune a executării operaţiilor 

componente, pentru care nu sunt prevăzute termene limită, pe m maşini ale căror 
momente de eliberare iniţială se cunosc; 

2. ordonanţarea a n sarcini cu succesiuni diferite de executare a operaţiilor 
pentru care se prevăd  termene de livrare pe m utilaje. 

 

5.2.2. Aplicație. Ordonanțarea unei linii de fabricație 
 

5.2.2.1. Datele studiului experimental 
 

Reperele ce urmează a fi fabricate sunt: 

1. Capac lagăr normal (notat în continuare J1) este prezentat în fig.5.15; 
2. Bucea de conducere (J2) este prezentat în fig.5.16; 
3. Ventil de admisie și evacuare (J3). 

 

 
Fig.5.15. Capac lagăr 
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Fig. 5.16. Bucea de conducere 

 

Tipul și codul utilajelor implicate în fabricaţia acestor repere sunt prezentate 
în tabelul 5.1. Pentru a simplifica realizarea acestui studiu, se vor utiliza alte notaţii, 
pentru utilaje (tabelul 5.1), ca de altfel și pentru repere (tabelul 5.2).  

   
Tabelul 5.1. Utilajele disponibile 

Nr. 
crt. 

Tipul utilajului / cod utilaj 
Denumirea 
utilajelor 

1 Strung orizontal mic – SNP Ø400 x 1500 / Cod MU: 3020 M1 

2 Strung orizontal mic – SU Ø400 x 2000 / Cod MU: 3030 M2 

3 Strung orizontal mijl. – SN Ø630 x 1500 / Cod MU: 3110 M3 

4 Strung orizontal mijl. – SN Ø630 x 1500 / Cod MU: 3130 M4 

5 Strung orizontal mic – SNP Ø400x1500 / Cod MU: 3820 M5 

6 Mașină de găurit radială – Ø50 x 1600 / cod MU: 4122 M6 

7 Mașină de frezat universală – FUW 250 x 800 / cod MU:4510 M7 

8 Mașină de frezat universal Cugir – 320 x 1000 / cod MU:4521 M8 

9 Mașină de frezat universală – 315 x 1600 / cod MU:4530 M9 

10 Mașină de frezat verticală – WMF 315 x 1250 / cod MU:4721 M10 

11 Mașină de rectificat interior – SIP 200 x 315 / cod MU:6122 M11 

12 Mașină de rectificat  universală – SN Ø240 x 800 / cod MU:6242 M12 

13 Mașină de rectificat  universală – SN Ø240 x 800 / cod MU:6243 M13 

14 Mașină de rectificat  universală – BUA 31Ø315 x 1000 / cod MU:6281 M14 

15 Mașină de rectificat  pl. ax oriz. – SFW 315 x 1000 / cod MU:6322 M15 

16 Unitate de găurire simplă / Cod MU: 7011 M16 

 

Succesiunea operaţiilor tehnologice, timpii de prelucrare (în minute) ai 

fiecărei sarcini (reper) pe fiecare dintre maşini sunt daţi în tabelele 5.2 și 5.3.  
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Tabelul 5.2. Timpii de procesare ai fiecărei piese pe fiecare dintre mașini 

Produs/ 
Sarcină 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 

J1 0 25 0 0 0 20 0 0 

J2 22 37 0 0 10 0 22 0 

J3 97 0 30 20 0 0 0 5 

Produs/ 
Sarcină 

M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 

J1 30 10 0 0 0 0 17 30 

J2 0 0 10 20 0 15 0 0 

J3 0 0 0 0 25 0 0 0 

 
Tabelul 5.3. Timpii de procesare ai pieselor în ordinea itinerariul tehnologic 

Produs/ 
Sarcină 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 

J1 M9(30) M15(17) M6(20) M2(25) M16(30) M10(10) - - 

J2 M2(17) M5(10) M4(20) M7(22) M11(10) M1(22) M14(15) M12(20) 

J3 M1(20) M4(65) M2(35) M8(5) M13(10) M5(22) M12(15) M3(15) 

 
Traiectoriile fluxurilor tehnologice ale celor 3 repere (sarcini) sunt 

reprezentate în fig.5.17. 

 

 
Fig. 5.17. Traiectoriile fluxurilor tehnologice 

 
5.2.2.2. Utilizarea programul informatic Lekin în soluționarea 

problemei de ordonanțare 
 

Programul Lekin [201, 204], realizat de Michael Pinedo de la Stern School of 
Business, New York University, reprezintă un sistem interactiv de programare a 
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producţiei, care utilizează 8 reguli de secvenţiere (ordonanţare), precum și metode 
euristice simple. 

Versiunea academică a programului permite utilizarea a până la 50 de 
sarcini, 20 centre de lucru și 100 de utilaje. 

Programul Lekin utilizează 8 reguli de prioritate, bazate pe informaţii 
existente în legătură cu sarcinile de producţie și anume: 
1. ATCS – Regula costului întârzierilor aparente (Apparent Tardiness Cost) cu setări 
2. EDD – Regula celui mai apropiat termen limită (Earliest Due-Date) 
3. MS – Regula primei marje minime disponibile (Minimum Slack First) 

4. FCFS sau FIFO – Regula Primul Sosit – Primul Servit (First Come First Served) 
5. LPT – Regula celui mai lung timp de procesare (Longest Processing Time First) 
6. SPT – Regula celui mai scurt timp de procesare sau Timp operativ minim 

(Shortest Processing Time) 

7. WSPT – Ponderea timpului cel mai scurt de procesare (Weighted Shortest 
Processing Time) 

8. CR – Regula Raportului critic (Critical Raport) 

Pe lângă cele 8 reguli de secvenţiere mai sunt și cele euristice [103]: 
1. General SB Routine – Rutina generală SB; 
2. Shifting Bottleneck Heuristics – Evitarea locului îngust (gât de sticlă) 
3. Local Search Heuristic - Căutare locală euristică 
4. Metode hibride: SB-LS: combinaţie între Shifting Bottleneck Heuristics și Local 

Search Heuristic. 

 
1. Aplicarea regulii ATCS 
Regula ATCS (Apparent Tardiness Cost), optimizează ponderea totală a 

întârzierilor (∑wjTj). De asemenea, această regulă reprezintă un compromis între 
regulile MS și WSPT [175, 176, 179]. 

 

Tabelul 5.4. Fereastra Job Pool 
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Timpii totali de procesare ai fiecărui reper pe fiecare mașină, sunt redaţi în 
fereastra de informaţii a programului Lekin (tab.5.4). 

Se poate observa din tabelul 5.4 și figura 5.18 că doar strungul M2 este 
utilizat în fabricarea celor trei repere. Strungurile M1, M4 și M5, precum și mașina de 
rectificat universală  M12 sunt folosite în fabricarea a câte două dintre produse, iar 
restul utilajelor sunt utilizate doar pentru câte un singur reper. 

Secvenţa de lansare în execuţie a sarcinilor, conform regulii ATCS este 
prezentată în figura 5.18. 

 

 
Figura 5.18. Graficul Gantt – regula ATCS 

 
Din graficul Gantt (fig.5.18) rezultă următoarele concluzii: 
• Reperul J1 intră în fabricaţie pe M9, concomitent cu reperul J2, pe mașina 

M2, respectiv  J3 pe M1 (fig.5.18 și tab.5.5). 

• Timpii de finalizare ai fabricaţiei celor 3 repere (tab.5.4 și fig.5.18) sunt:  
- J1 - 175 minute 
- J2 - 194 minute 
- J3 - 177 minute. 

Informaţiile necesare privitoare la cele 16 utilaje sunt prezentate în tabelul 
5.5. 

Conform tabelului 5.6, timpul total de finalizare al fabricaţiei este Cmax = 194 
min. De asemenea, întârzierea maximă  Tmax = 194 min. Numărul total de sarcini în 
întârziere este ∑Uj = 3, iar timpul total al fluxului - ∑Cj = 546 min. 
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Tabelul 5.5. Informaţii MU – regula ATCS 

 
  

2. Soluționarea problemei 
Prin aplicarea regulilor prezentate anterior, afișarea rezultatelor se face sub 

formă tabelară, precum și sub formă grafică. În urma studiului efectuat s-a ajuns la 
rezultatele prezentate în tabelul 5.6. Aceste rezultate sunt explicate la secţiunea 3 – 
Compararea rezultatelor. 

 

Tabelul 5.6. Afișarea rezultatelor sub formă tabelară 

 
 

Programul Lekin [190] oferă posibilitatea sortării rezultatelor obţinute în 
urma aplicării regulilor de ordonanţare și a metodelor euristice prezentate anterior 
(secţiunea 5.2.2.2), după tipul obiectivului selecţionat (fig.5.19). 
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Pe lângă obiective, se mai poate alege sortarea după numele regulii utilizate 
în soluţionarea problemei sau după timpul de rulare sau chiar posibilitatea de a nu 

alege nici o variantă de sortare (fig.5.19). 
 

 
Fig. 5.19. Fereastra Multi-Objectives  / Sub-meniurile meniului Sort 

 

Notaţiile din figura 5.19:  
• Makespan (Cmax) – timpului total necesar finalizării fabricaţiei tuturor 

operaţiilor;  
• Max. Tardiness (Lmax) – Întârzieri maxime; 
• Number of Late jobs – Numărul de sarcini întârziate; 
• Total Flow Time (sum (C)) – Timpul total al fluxului; 
• Total Tardiness (sum(T)) – Întârzieri totale; 

• Total Weighted Flow Time (sum(wC)) – Ponderea totală a duratei fluxului; 
• Total Weighted Tardiness (sum(wT)) – Ponderea totală a întârzierilor. 

 

 
Fig. 5.20. Compararea soluţiilor 

 

 Înainte de a se realiza sortarea, trebuie ales unul dintre obiectivele din 
fereastra Multi-Objective (fig.5.19). Rezultatele unei astfel de acţiuni, având ca 
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obiectiv – timpul total al fluxului (fig.5.20), iar sortarea realizându-se după 
Makespan, sunt prezentate în figura 5.21. 

 

 
Fig.5.21. Sortarea după timpul total necesar finalizării fabricaţiei tuturor operaţiilor și 

compararea soluţiilor 

 
3. Compararea rezultatelor 
Se poate realiza o grupare a regulilor de ordonanţare în funcţie de 

rezultatele obţinute, în trei tabele distincte (tab.5.7, 5.8 și 5.9). 

 
Tabelul 5.7. Prima grupare a regulilor de ordonanţare 

 
 

Tabelul 5.8. A doua grupare a regulilor de ordonanţare 
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Tabelul 5.9. A treia grupare a regulilor de ordonanţare 

 
 
 Toate regulile dintr-un tabel au aceeași succesiune a sarcinilor pe fiecare 
utilaj în parte. Intervalele de timp în care are loc procesarea sarcinilor sunt identice; 
de aceea, din fiecare tabel se extrage o singură regulă, și se introduc în tabelul 5.10, 

apoi se realizează o comparaţie între acestea.  
De exemplu se aleg: SPT, ATCS și FCFS. 
  

Tabelul 5.10. Rezultatele celor trei reguli supuse comparaţiei  

  
 Din tabelul 5.10 se pot observa următoarele: 

• Timpii minimi totali necesari finalizării fabricaţiei tuturor operaţiilor de 
fabricaţie, sunt realizaţi în cazul aplicării regulilor ATCS și FCFS (194 

min); 
• Timpii totali ai fluxurilor de fabricaţie sunt mai mici în cazul soluţiei 

oferite de SPT (472 min), de 510 minute în cazul aplicării regulii FCFS, 
iar pentru ATCS, obţinem un timp total de 546 minute. 

De asemenea, se poate observa bine succesiunea fiecărei sarcini în parte, pe 
fiecare dintre utilaje, precum și duratele de timp aferente fiecărei operaţii, cu 
ajutorul graficelor Gantt (fig.5.22). 

 Succesiunea sarcinilor pe utilajele M1, M3, M5-M11 și M13-M16 rămâne 
neschimbată. Se modifică însă intervalul de timp în care se procesează sarcina pe 
mașina respectivă. De exemplu, pe M3, sarcina J3 este procesată în intervalul 189-
204, în cazul aplicării regulii SPT, din minutul 162 până în minutul 177 în cazul 
regulii ATCS și 169-184, pentru FCFS. 
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                   (a)                                   (b)                                     (c) 

Fig. 5.22. Graficele Gantt asociate – (a)SPT, (b)ATCS, (c)FCFS 

  
Tabelul 5.11. Compararea rezultatelor 
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În cazul utilajului M2, succesiunea sarcinilor se schimbă astfel: 
• SPT: J2→ J1→J3 

• ATCS: J2→ J3→J1 
• FCFS: J2→ J1→J3 
Dar nu doar succesiunea sarcinilor se schimbă, ci și intervalele de timp în 

care sunt procesate aceste sarcini (tab.5.11). 

 
5.2.2.3. Conversia la o rețea CPM 
 
Conversia acestei probleme la o reţea CPM se face pornind de la tabelele 5.3 

şi 5.5. Din graful reţea se formează tabelul 5.12. 
 

Tabelul 5.12. Datele problemei 

 
 

Rezultatele sunt de două tipuri: tabelare (fig.5.23) şi grafice (fig.5.24). 
 

 
Fig. 5.23 Rezultatele sub formă tabelară 
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Timpul de fabricaţie a celor 3 repere este de 194 de minute, conform 
soluţiilor prezentate în figurile 5.23 și 5.24. 

 
Fig. 5.24. Rezultatele sub formă grafică 

 
 Programul construieşte automat şi graful aferent problemei, prezentat în 

figura 5.25. Drumul critic este redat cu roşu. 
 

 
Fig. 5.25. Graful asociat problemei 

 
Dacă se reduc timpii de procesare la unele dintre activităţi, apoi se atribuie şi 

un buget pentru fiecare timp operator, atât pentru cei normali, cât și pentru cei 

minimizaţi, obţinem tabelul prezentat în figura 5.26.  
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Fig. 5.26. Datele de intrare 

 
Conform secţiunii 5.1.2, se rezolvă problema în primul rând utilizând datele 

normale de execuţie ale operaţiilor, iar apoi cele minime (CRASH). 
Soluţia problemei în cazul timpilor operatori normali este redată în figura 

5.27, sub formă matriceală. 
 

 
Fig. 5.27. Soluţia problemei – Normal Time 

 
 Timpul total de fabricaţie este de 194 de minute, calculat de altfel și 
anterior, la secţiunea 5.2.2.2, însă în această secţiune se pune problema costurilor 

de fabricaţie a celor 3 repere. 

 Costul total de fabricaţie este de 106 u.m. conform figurii 5.27.  
În urma utilizării datelor minime de procesare se obţin următoarele 

rezultate, prezentate în figura 5.28. 
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Fig. 5.28. Soluţia problemei – Crash Time 

 
Se observă că durata totală de fabricaţie scade cu 20 de minute, fiind de 174 

minute. Costul de fabricaţie a reperelor devine 89 u.m, cu 17 u.m mai scăzute decât 
în cazul în care se iau în considerare duratele normale ale activităţilor. 

Se mai pot realiza și analize de senzitivitate, aplicând anumite restricţii 
referitoare la durata sau bugetul proiectului şi determinarea repartizării costurilor 

astfel încât costul total să fie minim. 
 

5.3. Modele de transport-repartiţie 
 
5.3.1. Aplicație. Problemă de transport neechilibrată 
 

Se prezintă modul de soluţionare al unei probleme de transport 
neechilibrate, luându-se în considerare mai multe moduri de abordare [79, 166]: 

1. Minimizarea cheltuielilor de transport. 
2. Repartizarea producţiei diminuate proporţional cu cererile normale. 
3. Blocarea unei rute de transport.  
4. Studierea efectului pe care îl are variaţia unui anumit cost unitar de 

transport, asupra programului optim de transport şi a costului total 

aferent.  
O companie fabrică acelaşi produs în patru întreprinderi diferite şi îl distribuie 

prin patru depozite regionale. Capacităţile de producţie ale întreprinderilor şi 
necesarul depozitelor sunt date în tabelul 5.13. Costurile de fabricaţie pentru acest 
produs sunt identice în toate cele patru întreprinderi, singurele costuri relevante fiind 
cele de transport între întreprinderi şi depozite şi se găsesc în tabelul 5.13, 
exprimate în unităţi monetare.  

Se doreşte determinarea modului de livrare a produselor din întreprinderi 
către depozite, pentru a realiza minimizarea costului total de transport, cu 
respectarea constrângerilor legate de capacităţile de producţie ale întreprinderilor şi 
necesarul depozitelor [15, 77, 79, 80, 87, 89, 90]. 
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Tabelul 5.13. Datele de intrare 

Destinaţii 
Surse 

D 1 D 2 D 3 D 4 Disponibil 
(buc/lună) 

S 1 5 4 3 2 55.000 

S 2 8 2 3 6 40.000 

S 3 2 7 5 9 25.000 

S 4 4 3 2 5 50.000 

Cerere 
(buc/lună) 20.000 30.000 50.000 40.000 

170.000 
140.000 

 
Între cererea totală şi disponibilul total (oferta totală) este o diferenţă de 

30.000 de bucăţi, ceea ce impune echilibrarea problemei, introducându-se un 
consumator fictiv.  

După introducerea datelor, rezolvarea problemei se face alegând una din 
opţiunile disponibile din meniul Solve and Analyze→Select Initial Solution Method 
(fig.5.29). 

 
Fig. 5.29. Selectarea metodelor 

 
Alegând metoda “Minimum din matrice” au rezultat datele prezentate în 

figura 5.30. 
 

 
Fig. 5.30. Soluţia optimă obţinută prin metoda “Minimum din matrice” 

 
Costul total de transport este minim 280.000 u.m dacă: 

• Întreprinderea 1 aprovizionează Depozitul 4 cu 40.000 buc.  
• Întreprinderea 2 aprovizionează Depozitul 2 cu 30.000 buc.  
• Întreprinderea 3 aprovizionează Depozitul 1 cu 20.000 buc.  
• Întreprinderea 4 aprovizionează Depozitul 3 cu 50.000 buc. 
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• Consumatorul fictiv acoperă restul de cerere, respectiv 30.000 buc. astfel: 
15.000 buc. le primeşte de la Întreprinderea 1, 10.000 buc. de la 

Întreprinderea 2, iar restul de 5.000 buc. de la Întreprinderea 3. 
 Graful asociat problemei studiate este reprezentat în figura 5.31. 
 

 
Fig. 5.31 Graful aferent problemei oferit de programul WinQSB 

 
Pentru luna următoare se preconizează o diminuare a producţiei, datorită unei serii 
de acţiuni greviste. Ca urmare, se estimează că producţia totală va scădea cu 30%, 
fiind repartizată astfel: 35.000 buc. la Întreprinderea 1 şi 2, 19.000 de buc. la 

Întreprinderea 3, iar restul de 30.000 de buc. la Întreprinderea 4. 
 

 5.3.1.1. Minimizarea cheltuielilor de transport 
 
 Se observă o diferenţă între cererea totală şi oferta totală 
(140.000>119.000), ceea ce impune o reechilibrare a problemei prin introducerea 

unei surse fictive, a cărei producţie lunară să fie egală cu cantitatea cu care s-a 
diminuat producţia curentă, adică 51.000 de bucăţi . 

Se observă (fig.5.32) că doar cererea Depozitului 2, adică 30.000 buc. este 
integral acoperită, cererea Depozitului 1 este acoperită în proporţie de 95%, pe când 
depozitele 3 şi 4 primesc doar 70%, respectiv 87,5%. 

 

 
Fig. 5.32. Soluţia obţinută în cazul minimizării cheltuielilor de transport 
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5.3.1.2. Repartizarea producţiei diminuate proporţional cu cererile 
normale 

 
În cazul în care producţia diminuată reprezintă 70% din cea normală, se 

obţine: 
 

 
Fig. 5.33. Soluţia obţinută în cazul diminuării producţiei proporţional 

 cu cererile normale 

 
Se observă în acest caz, o diminuare a costului total de transport, faţă de 

cazul anterior, de la 243.000 u.m la 201.000 u.m.(fig. 5.33). 
 

5.3.1.3. Blocarea unei rute de transport 
 

Se studiază o nouă variantă a problemei de transport iniţiale.  
Până acum s-a admis că orice rută dintre sursă şi destinaţie poate fi utilizată 

la un cost mai mic sau mai mare de transport. Se porneşte de la ipoteza că rutele de 
transport nu mai sunt toate disponibile. Presupunând că ruta (S2, D2), este blocată 

temporar din cauza unor lucrări de modernizare, Întreprinderea 2 nu mai poate 
distribui direct marfa Depozitului 2, deci vor apărea modificări ale programului optim 
de transport actual. Pentru a bloca această rută, vom introduce un cost foarte mare 

de transport (fig.5.34.) 
 

 
Fig. 5.34. Blocarea rutei (S2, D2) 

 

Se poate observa o modificare majoră a programului de transport. Soluţia 
curentă nu mai este optimă. Ruta blocată (S2, D2), nu mai este folosită în noul 
program de transport, prezentat în figura 5.35. 
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Fig. 5.35. Soluţia curentă 

 

5.3.1.4. Studierea efectului pe care îl are variaţia unui anumit cost 
unitar de transport, asupra programului optim de transport şi a costului 

total aferent.  
 

Se porneşte de la problema iniţială şi se presupune că pentru realizarea 
transportului de la Întreprinderea 2 la Depozitul 2 există mai multe rute ce pot fi 
folosite într-o lună sau alta, în funcţie de programul de reparaţii şi modernizare a 
rutelor. Posibilele schimbări de traseu au un efect direct asupra costului unitar de 
transport luat în considerare (c22 ).  

Pornind de la costul rutei (S1, D4), şi anume: c22 =2, se ia în considerare 
soluţia optimă determinată anterior şi se recalculează. 

Din meniul Solve and Analyze selectăm opţiunea Perform What-If Analysis 
care are ca efect deschiderea unei ferestre de dialog (fig.5.36), în care se vor 
specifica elementele care se modifică.  
 

 
Fig. 5.36. Fereastra de dialog What-If Analysis 

 
În cazul în care costul unitar de transport dintre Întreprinderea 2 şi Depozitul 

2, creşte cu o unitate monetară, obţinem acelaşi program optim de transport, dar cu 

un cost total de 310.000 u.m. (fig.5.37). 
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Fig. 5.37. Soluţia optimă 

 
Costul unitar de transport dintre Întreprinderea 2 şi Depozitul 2 creşte cu 2 

u.m. 
Ca urmare a creșterii costului de transport dintre Întreprinderea 2 şi 

Depozitul 2, costul total de transport se va mări cu 60.000 u.m, devenind 340.000 
u.m., modificându-se în acelaşi timp şi cantităţile de transportat ( fig.5.38) astfel: 

• Întreprinderea 1 aprovizionează în continuare doar Depozitul 4 cu 40.000 
buc. din produs. 

• Întreprinderea 2 aprovizionează acum Depozitul 3 cu 30.000 buc.  

• Întreprinderea 3 aprovizionează tot Depozitul 1, cu 20.000 buc.  
• Întreprinderea 4 aprovizionează în continuare Depozitul 3, cu 20.000 de 

buc., dar asigură 30.000 de buc. şi Depozitului 2. 
• Depozitul  fictiv acoperă restul de cerere, respectiv 30.000 buc. astfel: 

15.000 buc. le primeşte de la Întreprinderea 1, 10.000 buc. de la 
Întreprinderea 2, iar restul de 5.000 buc. de la Întreprinderea 3. 
 

 
Fig. 5.38. Programul optim de transport 

 

5.4. Modele pentru determinarea capacităţilor de 
producţie 

 

5.4.1. Noțiuni teoretice 
 

 După cum a fost explicat și în capitolul 2, capacitatea de producţie se 
stabileşte pe baza fondului de timp disponibil al utilajelor şi poate fi optimizată din 
mai multe puncte de vedere, şi anume: al reducerii consumului resurselor materiale, 
umane şi al valorificării optime a acestora, în funcţie de condiţiile realizării 

programului sortimental contractat şi al unor costuri minime. 

  Pentru cazul problemelor cu un număr mai mare de variabile, rezolvarea se 
face algoritmic cu ajutorul calculatorului. Cel mai cunoscut algoritm de optimizare 
este algoritmul SIMPLEX, capabil să rezolve probleme de dimensiuni uriaşe (zeci de 
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mii de variabile). Pornind de la varianta de bază dezvoltată în 1947 de G. Dantzig 
[197], s-au dezvoltat mai multe variante ale algoritmului, printre care şi una 

tabelară care se pretează la problemele de dimensiuni reduse ce pot fi rezolvate şi 
manual [4]. 

În cazul în care tipul uneia dintre variabile este specificat a fi întreg sau binar, 
metoda de rezolvare a problemei de programare liniară va fi „Branch and bound” [4]. 

 

5.4.2. Aplicație. Sortimentul optim   
 
Într-un atelier se produc 3 tipuri de produse finite (X1, X2, X3), folosindu-se 2 

maşini-unelte (M1, M2). Se cunoaşte numărul de ore cât poate funcţiona fiecare 
maşină, duratele de prelucrare pentru fiecare produs finit, pe fiecare maşină şi 

profitul unitar al fiecărui produs finit, acestea fiind trecute în tabelul 5.14. 
 

Tabelul 5.14. Date de intrare 

      Produs 
finit 

Maşini 

X1 X2 X3 
Timp disponibil 

M1 2 3 5 4500 ore 

M2 1 2 3 2500 ore 

Profit unitar 3 4 8  

 

Să se afle câte bucăţi din fiecare produs finit trebuie fabricat pentru a obţine 
un profit maxim. 

Pentru acest tip de problemă, folosim modulul Linear and Integer 
Programming, al produsului informatic WinQSB [55, 76, 75, 94, 146]. 

Modelul matematic asociat este problema de programare liniară prezentată 
în figura 5.39. 
 

 
Fig.5.39. Datele problemei introduse în forma normală 

 
Răspunsul la această problemă este dat de algoritmul simplex, care va rezolva 
simultan şi analiza senzitivă. 

Prin selectarea opţiunii Solve the Problem din meniul Solve and Analyze, se 

poate obţine direct soluţia finală (fig.5.40), sau se pot vizualiza paşii parcurşi în 
rezolvarea problemei – opţiunea Solve and Display Steps, din acelaşi meniu, al cărui 

tablou final este prezentat în figura 5.41. 
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Fig.5.40. Raportul combinat 

 

Se observă că problema dată admite o soluţie optimă unică finită. Profitul 
total maxim este de 7000 u.m. În cazul de faţă, combinaţia optimă de produse se 
compune din 1000 unităţi din X1 şi 500 unităţi din X3. Fabricarea unei unităţi din X2, 
ar implica o scădere a profitului total cu 1 u.m.  

 

 
Fig.5.41. Tabelul simplex final 

 
Figura 5.42, reprezintă analiza senzitivităţii pentru coeficienţii variabilelor  

din funcţia obiectiv.  

 Intervalele de stabilitate ale soluţiei optime x* în raport cu fiecare dintre 
coeficienţii c1, c2 şi c3 ai funcţiei obiectiv, prezentate în fig. 5.42, sunt următoarele: 
2.6667≤c1≤3.2; c2≤5.0; 7.5≤c3≤9.0. Deoarece valorile actuale 3, 4, 8 u.m. ale 
acestor coeficienţi sunt situate în interiorul intervalelor de stabilitate 

corespunzătoare, se ajunge la concluzia că soluţia x* este stabilă în raport cu fiecare 
din ei.  

 

 
Fig.5.42. Analiza senzitivităţii pentru coeficienţii variabilelor  din funcţia obiectiv (OBJ) 

 
Pentru analiza senzitivităţii celor trei coeficienţi 3, 4 şi 8 se rezolvă următoarele trei 
cazuri: 

Cazul 1. Se modifică profitul unitar al primului produs. 
Dacă c1 = 3.2 (extremitatea dreaptă a intervalului de stabilitate al soluţiei x* 

în raport cu c1 = 3), raportul combinat al soluţiei problemei este redat în figura 5.43. 
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Fig.5.43. Raport combinat în cazul 1 (c1 = 3.2) 

 

Când c1 = 2.6667 (extremitatea stângă a intervalului de stabilitate al soluţiei x* 
în raport cu c1 = 3), atunci raportul combinat este redat de figura 5.44. 

 

 
Fig.5.44. Raport combinat în cazul 1 (c1 = 2.6667) 

 

Cazul 2. Se modifică profitul unitar al celui de-al doilea produs. 

Dacă profitul unitar al produsului X2, în loc de 4 va fi c2 = 5, soluţia optimă 
este identică cu cea a problemei iniţiale. 

Cazul 3. Se modifică profitul unitar al celui de-al treilea produs. 
Atunci când c3 = 9.0, raportul combinat (fig.5.45) arată că există şi soluţie 

alternativă (fig.5.46). 
 

 
Fig.5.45. Raport combinat în cazul 3 
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Fig.5.46. Soluţia alternativă 

 
La c3 = 7.5, pe lângă soluţia prezentată în raportul combinat din figura 5.47, 

din nou avem soluţie alternativă, care este identică cu cea prezentată mai sus în 
figura 5.46.  

 

 
Fig.5.47. Raport combinat în cazul 3 (c3 = 7.5) 

 

  5.4.3. Aplicație. Elaborarea unui program de producție în 

vederea maximizării profitului 
 

Conducerea unei întreprinderi de construcţii metalice iniţiază un program de 

îmbunătăţire a activităţii sale. În primul rând se doreşte elaborarea unui program de 
producţie pentru următoarele luni, care să maximizeze profitul total al firmei, 
plecând de la trei resurse mai importante ale sale şi trei produse finite 
reprezentative. 

În urma analizării situaţiei actuale a firmei s-a concluzionat că pe durata unei 
luni de zile, activităţile care au condus la producerea celor trei produse finite, pot fi 
considerate liniare. 

În figura 5.48 sunt date cantităţile din resursele considerate, disponibile la 
nivelul unei luni şi consumurile specifice pentru fiecare produs finit în parte. 

Profiturile pe unitatea de produs finit sunt estimate la 30, 20 şi 40 unităţi 
monetare [70, 71, 73]. 

 

 

Fig.5.48. Datele problemei iniţiale sub formă matriceală 
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 5.4.3.1. Rezolvarea problemei 
  

Tabelul simplex final, corespunzător algoritmului simplex primal, obţinut în 
urma a trei iteraţii este reprezentat în figura 5,49, iar în figura 5.50 este redat 
raportul combinat al soluţiei problemei. 

 

 
Fig.5.49. Tabelul Simplex final 

 

 
Fig.5.50. Raportul combinat al problemei iniţiale 

 
Prin urmare, problema dată admite o soluţie optimă unică finită. Profitul 

maxim pe care întreprinderea îl poate obţine este de 2000 u.m. În cazul de faţă, 
combinaţia optimă de produse se compune din 40 unităţi din PF1 şi 20 unităţi din 

PF3. Fabricarea unei unităţi din PF2, ar implica o scădere a profitului total cu 2,5 u.m. 
 

 
Fig.5.51. Soluţiile sumare 

 
Intervalele de stabilitate ale soluţiei optime x* în raport cu fiecare dintre 

coeficienţii c1, c2 şi c3 ai funcţiei obiectiv, prezentate în fig. 5.51, sunt următoarele: 
13.33≤c1≤40; c2≤22.5; 36.66≤c3≤90. Deoarece valorile actuale 30, 20, 40 u.m. ale 
acestor coeficienţi sunt situate în interiorul intervalelor de stabilitate 
corespunzătoare, se ajunge la concluzia că soluţia x* este stabilă în raport cu fiecare 
din ei.  

 
Fig.5.52. Constrângeri sumare 
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Pentru resurse, intervalele de stabilitate corespunzătoare (fig.5.52) sunt: 
60≤b1≤180; 66.66≤b2≤200; b3≥60.  

• Se analizează efectul produs de o variaţie mică a profitului unitar asupra 
soluţiei optime găsite. Se presupune că profitul produsului PF1 creşte cu 10%, iar al 
produsului PF2 şi PF3   scade cu 10%, respectiv 5%, se obţin date din figura 5.53. 

 

 
Fig.5.53. Raportul combinat 

 
Se obţine o creştere a profitului de la 2000 la 2080, deci cu 80 u.m., ceea ce 

înseamnă o creştere de 4% din valoarea iniţială.  
Dacă însă, profitul unitar al produsului PF1 ar fi chiar 13.33 (fig.5.50 - 

extremitatea stângă a intervalului de stabilitate al soluţiei x* în raport cu c1=30) se 
vor obţine datele din figura 5.54. 

 

 
Fig.5.54. Raportul combinat 

 
Se poate observa din fig.5.54 că profitul maxim a scăzut de la 2000 la 

1333.33 u.m., ceea ce a dus până şi la schimbări în structura sortimentală a 

programului de producţie. 
• Studiu privind introducerea unui nou produs în fabricaţie. Revenind la 

problema iniţială, conducerea întreprinderii doreşte să mai introducă un produs în 
fabricaţie, notat PN, şi al cărui preţ nu este fixat încă, deci ca urmare nu se ştie nici 
profitul unitar. Consumurile specifice din resursele R1, R2 şi R3  sunt 1, 2, respectiv 3 
unităţi. Se obţin datele prezentate în fig.5.55. 
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Fig.5.55. Raportul combinat 

 

Se observă că noul produs nici nu este inclus în combinaţia optimă şi dacă 
profitul estimat pentru acesta este inferior valorii 30 u.m., introducerea lui în 
fabricaţie nu implică o creştere a profitului total. Pentru un profit superior trebuie fie 
să se crească preţul, fie să se reducă costurile de producţie. Dacă profitul unitar al 
produsului PN  ar ajunge la valoarea de 31 u.m., combinaţia optimă de produse se 
compune din 20 unităţi din PF3 şi 40 unităţi din PN, iar (max)f = 2040 
u.m.(fig.5.56), iar surplusul din resursa R3 se reduce la 20 unităţi (fig.5.57). 
 

 
Fig.5.56. Soluţiile sumare 

 

 
Fig.5.57. Constrângerile sumare  

 
• Analiza diferitelor moduri de utilizare a resurselor. Reluând problema de 

optimizarea a activităţii întreprinderii de construcţii metalice, la elaborarea 
programului de producţie  care maximizează profitul total, au fost avute în vedere 
trei resurse, notate: R1, R2 şi R3. 

În figura 5.58 se poate observa că resursele R1 şi R2 au fost folosite în 

întregime, iar din resursa R3, doar 60 unităţi, deci rezultă un surplus de 100 unităţi. 
 

 
Fig.5.58. Constrângerile sumare 
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Aceste consideraţii conduc spre definitivarea programului de fabricaţie, astfel 
că analiza modului de utilizare a resursei R3 poate fi continuată în trei direcţii, şi 

anume:  
1. Surplusul de resursă R3 (100 unităţi) poate fi utilizat în alte activităţi 

productive, care nu au fost luate în considerare. 
2. Se impune utilizarea integrală a resursei R3. 
3. Se suplimentează disponibilităţile din resursele R1 şi R2, în scopul utilizării 

convenabile a resursei R3. 
În cazul variantei 3, se pleacă de la preţurile duale optime ale celor trei 

resurse, reprezentate în fig.5.58 care sunt: 0u;5,12u;5u 321 ===


, ceea ce arată cu 

cât creşte profitului maxim la o suplimentare cu o unitate a disponibilului acestora. 

Conducerea firmei ar fi interesată să mărească disponibilul din resursa R2, decât cel 

din R1, dar se poate lua în calcul şi o variantă combinată. 
 

5.4.3.2. Concluzii 
 
Problema dată admite o soluţie optimă unică finită: 

                  20
3

x0;
2

x40;
1

x =


=


=


; (max)f = 2000 u.m.                     (5.6) 

Includerea produsului PF2 în combinaţia optimă ar duce la o scădere a 
profitului total cu 2.5 u.m. şi ar implica o creştere a producţiei de piese PF1 cu 0.25 
unităţi  şi o scădere a producţiei de piese PF3 cu 0.75 unităţi. În consecinţă, produsul 
PF2 nu este rentabil a fi fabricat. 

În cazul studiului efectului produs de o variaţie mică a profiturilor unitare 
asupra soluţiei optime găsite, s-a obţinut o variaţie mică a profitului total, fără a se 
modifica combinaţia optimă obţinută anterior. 

Însă la o variaţie mare a profitului unitar al produsului PF1 se observă o 
scădere mare a profitului maxim, ca de altfel şi schimbări în structura sortimentală a 
programului de producţie. 

Introducerea unui nou produs în fabricaţie, la care se ştiu doar consumurile 
de resurse, a condus la următoarele concluzii: 

− noul produs finit, nu este inclus în combinaţia optimă 
− profitul unitar al PN trebuie să fie superior valorii de 30 u.m., pentru ca 

introducerea sa în fabricaţie să fie rentabilă. 

 

5.5. Modele pentru probleme de alocare (asignare) 

 
5.5.1. Noțiuni teoretice 
 
În secţiunea 2.2.3.2. s-a precizat faptul că problemele de repartiţie sunt 

probleme întâlnite în domeniul organizării aprovizionării cu un anumit produs, a 
repartizării unor sarcini de plan pe utilajele existente, a formării unor echipe de 
cercetare în care fiecare persoană elaborează singur o parte a temei studiate, etc. 

 Există nN   necesităţi şi pentru fiecare există cel puţin una şi cel mult n 

posibilităţi de realizare. Se cere aflarea a n posibilităţi de repartizare a celor n 
necesităţi ce corespund unei eficienţe maxime [89, 90]. 

Dacă trebuie repartizaţi n solicitanţi pe tot atâtea posturi vacante, în ipoteza 
că un solicitant are competenţa să ocupe mai mult de un post, atunci afectarea 
poate să ţină seama de satisfacerea globală a preferinţelor sau de obţinerea unui 
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randament global maxim. În cazul în care n persoane trebuie să-şi împartă n bunuri 
indivizibile de valori cvasiegale, se va urmări realizarea unui partaj echitabil.  

 
5.5.2. Aplicație. Repartiția optimă utilizând algoritmul ungar (Kuhn) 
 
Se consideră cinci beneficiari care urmează a se aproviziona cu marfă de la 

opt centre de distribuţie. Distanţele (în km) dintre acestea sunt date în tabelul 5.15. 
Să se determine repartiţia optimă a beneficiarilor pe centre de distribuţie, astfel 
încât distanţa totală de transport să fie minimă, cu condiţia ca fiecare beneficiar să 

se aprovizioneze de la cel puţin un centru şi de la cel mult două [60, 80, 88, 90, 
147].  

Tabelul 5.15. Datele de intrare ale problemei 

Centre 

Beneficiari 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

B1 2 5 7 2 6 2 5 7 

B2 3 6 6 2 5 1 6 6 

B3 2 7 8 4 6 3 5 5 

B4 4 6 8 3 7 2 5 7 

B5 5 8 6 5 6 1 6 6 

 
Utilizându-se modulul Network Modeling al programului informatic WinQSB,  

pentru rezolvarea acestui tip de probleme, în caseta NET Problem Specification se 

modifică tipului problemei, şi anume, Assignment Problem (fig.5.59). 
 

 
Fig.5.59. Caseta NET Problem Specification 

 

Se introduc apoi datele problemei şi dacă se doreşte, se pot introduce 
numele fiecărei surse şi a fiecărei destinaţii în parte (fig. 5.60), activând comanda 
Node Name şi se obţine tabelul din fig. 5.61. 
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Fig.5.60.  Introducerea datelor de intrare ale problemei 

 

 
Fig.5.61. Caseta NET Problem Specification 

 

Problema este neechilibrată, iar pentru a o echilibra se mai introduc trei 
beneficiari fictivi (tab.5.16). 

 
Tabelul 5.16. Echilibrarea problemei 

Centre 

Beneficiari 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Minorant 

B1 2 5 7 2 6 2 5 7 1 = 2 

B2 3 6 6 2 5 1 6 6 2 = 1 

B3 2 7 8 4 6 3 5 5 3 = 2 

B4 4 6 8 3 7 2 5 7 4 = 2 

B5 5 8 6 5 6 1 6 6 5 = 1 

BF1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 = 0 

BF2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 = 0 

BF3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 = 0 

 

Se trece la scăderea valorii minime de pe fiecare linie în parte şi se obţin 
datele din figura 5.62. 
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Fig.5.62. Iteraţia 1 

 

Se aplică algoritmului ungar (fig.5.62-5.65) până când pe fiecare linie şi pe fiecare 
coloană există câte un „0” încadrat, deci cuplajul este maxim.  
 

 
Fig.5.63. Iteraţia 2 

 

 
Fig.5.64. Iteraţia 3 
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Fig.5.65. Iteraţia 4 

 
Soluţia optimă găsită este dată în figura 5.66. 
 

 
Fig.5.66. Soluţia optimă 

 

 
Fig. 5.67. Soluţia problemei date sub formă grafică 
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Se observă din figurile 5.66 și 5.67 că trei dintre centre, şi anume C2, C3 şi C8 
aprovizionează 3 beneficiari fictivi şi de aceea trebuie să distribuim aceste centre, la 

câte unul dintre cei cinci beneficiari existenţi (fig. 5.68). 
 

 
Fig.5.68. Date noi de intrare ale problemei  

 

Din nou trebuie problema echilibrată, ceea ce se întâmplă în figura 5.69, iar 

rezultatele sunt prezentate în figura 5.70 sub formă tabelară, iar în figura 5.71 sub 
formă grafică.  

 
Fig.5.69. Soluţia finală 

 

 
Fig.5.70. Rezultatele sub formă matriceală 

 
Dar ţinând cont şi de soluţia determinată anterior, soluţia problemei devine: 

• Beneficiarul B1 se aprovizionează de la centrele C4 şi C2; 
• Beneficiarul B2 se aprovizionează de la centrele C5 şi C3; 

• Beneficiarul B3 se aprovizionează de la centrele C1 şi C8; 
• Beneficiarul B4 se aprovizionează de la centrul C7; 
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• Beneficiarul B5 se aprovizionează de la centrul C6. 
Funcţia obiectiv este: [min]f = 2+5+5+6+2+5+5+1 = 31 km 

 

 
Fig.5.71. Rezultatele sub formă grafică 

 

        5.6. Concluzii 
       
 În cadrul acestui capitol au fost prezentate o serie de aplicaţii ce conţin 
modele statice folosite în scopul optimizării. Metoda Simplex și Branch and Bound, 
au fost folosite în optimizarea problemelor de programare liniară cu variabile 
continue, respectiv cu variabile întregi. Metoda Stepping-Stone se utilizează în 

optimizarea problemelor de transport, iar algoritmul ungar (Kuhn), în optimizarea 

problemelor de asignare. 
Acest capitol a avut ca obiect acoperirea unei game de probleme, destul de 

variate cum ar fi: tratarea problemelor de analiză a drumului critic, a problemelor de 
ordonanţare, de programare liniară, de alocare a resurselor, probleme de transport, 
utilizând programul software WinQSB, şi evidenţierea caracterului deosebit de 
prietenos al interfeţei acestuia cu utilizatorul. 

Utilizarea în activitatea practică a acestui produs informatic, contribuie în 
mod real la eficientizarea activităţilor desfăşurate. 
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6. ABORDAREA METODOLOGICĂ A  
PROIECTĂRII UNOR SISTEME DE PRODUCŢIE  

DE RANG INFERIOR. STUDIU DE CAZ 
 
 

 Printr-un sistem de producţie industrial se înţelege un sistem ierarhizat care 
cuprinde mai multe sisteme de producţie interconectate, obiectivul acestuia fiind 

realizarea unor produse finale, în cantităţile cerute, la termenele stabilite, de o 
anumită calitate specificată şi nu în ultimul rând, în condiţii de eficienţă [48]. 

 Proiectarea unui astfel de sistem de producţie industrial, este unul dintre 
cele mai dificile şi mai complexe procese de concepţie inginerească, care depinde în 
primul rând de mărimea şi complexitatea întreprinderii de realizat, pe lângă mulţi alţi 
factori, printre care: cost, calitate, termene. 

Etapele realizării unui astfel de proiect sunt următoarele [48]: 

1. Localizarea sistemului de producţie industrial, adică stabilirea locaţiei unde 
vine amplasat acesta. 

2. Proiectarea generală a sistemului de producţie industrial, care constă în 
stabilirea departamentelor şi poziţionarea acestora. 

3. Proiectarea detaliată a departamentelor, etapă în care se realizează 
poziţionarea locurilor de muncă şi organizarea acestora. 

4. Implementarea sistemului de producţie industrial, care constă în amplasarea 

fizică a tuturor componentelor sistemului de producţie. 
În studiul de caz ce urmează a fi prezentat [123, 126], nu se pune problema 

proiectării unui sistem de producţie industrial, ci doar a unui sau a unor sisteme de 
producţie de rang inferior, amplasate în hala secţiei „Sculărie” din cadrul UCM Reşiţa. 
Sistemul de producţie industrial, care în acest caz, este Uzina Constructoare de 

Maşini din Reşiţa, care a fost fondată de fiscul austriac, în timpul domniei 

împărătesei Maria Tereza şi funcţionează din data de 3 iulie 1771, pe atunci sub 
denumirea de Uzinele din Reşiţa. Se întinde pe o suprafaţă de 98 hectare dintre care 
68,7 hectare platforme industriale şi 25,5 hectare clădiri şi hale acoperite. Secţia 
„Sculărie” face parte din platforma veche a uzinei. 
 Etapele a doua şi a treia sunt abordate de cele mai multe ori împreună, într-
o singură etapă (cea a amenajării spaţiale), dar mult mai amplă. Această amenajare 
include spaţiile necesare pentru mişcarea şi depozitarea materialelor, precum şi a 

echipamentelor şi resursei umane (operatori) [1, 2]. 
În lucrarea de faţă, se va trata doar etapa a treia, a poziţionării locurilor de 

muncă şi organizarea acestora în secţia Sculărie, din aceleaşi considerente ca cele 
prezentate anterior, la prima etapă. 
 După prezentarea gamei de produse ce urmează a fi fabricate în cadrul 
secţiei „Sculărie” (secţiunea 6.1), se începe proiectarea sistemelor de producţie de 
rang inferior (secţiunea 6.2).  
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6.1. Analiza programului sortimental propus de UCM 

Reşiţa 
 
În realizarea proiectului se pun două condiţii esenţiale: 
• Noua amplasare are în vedere dezafectarea unui spaţiu din secţia 

Sculărie; aici există dotările necesare pentru asigurarea alimentării cu 
energie a utilajelor. 

• În noua amplasare se vor folosi echipamente existente, provenite din 
dezafectarea unor hale de producţie din cadrul UCM Reşiţa. 

Din analiza programului sortimental, se constată că principalele produse care 
urmează să fie realizate în secţia reamenajată sunt cele prezentate în tabelul 6.1.  

 

Tabel 6.1. Program de fabricaţie 

Nr. 
crt. 

Denumire 
produs 

NT  
[min/buc] 

Q 
[buc/an] 

Material 
Nr. 

anexă 

1. Bulon filetat 1 64  352 OLC35N 1 

2. Bulon filetat 2 35  2304 OL35CR 2 

3. Bolţ filetat 128  128 OL50 3 

4. Bolţ  85 128 OL50 4 

5. Niplu 1 100  2200 X12Cr13QT650 5 

6. Niplu 2 90  2200 X12Cr13QT650 6 

7. Ştuţ 21  4400 X12Cr13QT650 7 

8. Piuliţă 37  4400 X12Cr13QT650 8 

9. Bucşă fixare 25  24960 OLC35N 9 

10. Tampon 35  24960 OLC35N 10 

11. 
Racord GS tip A  
PN 160 

6  2200 - 11 

12. 
Racord GS tip B  
PN 160 

4  2200 - 12 

 
În tabelul 6.1. sunt specificate normele de timp (NT) şi volumul anual al 

producţiei de realizat (Q). 
Regimul de lucru al atelierului este: 
• nr. de zile lucrătoare: 5 zile/săptămână; 

• nr. de schimburi: 2 schimburi/zi; 
• nr. de ore de lucru: 8 ore/schimb. 
Se constată din analiza tabelului prezentat, că piesele ce trebuie fabricate au 

un volum anual total de fabricaţie de 66032 buc/an, ceea ce presupune că într-un 
atelier de prelucrări ar trebui realizat zilnic un volum de 275 buc/zi, adică 137 

buc/schimb sau altfel spus, 17,19 piese pe oră (18 piese/oră). 
Acest ritm de lucru înseamnă o bună organizare a procesului de producţie şi 

o aprovizionare cu materii prime şi materiale. 

Dacă se analizează procesele tehnologice ale reperelor propuse, se constată 
că majoritatea operaţiilor sunt comune pentru toate reperele. Este vorba de strunjiri 
de debitare, debitări exterioare, găuriri, filetări.  

Normele de timp estimate, date în anexele 110, sunt diferite, ca urmare a 

diferenţelor constructive şi a regimurilor de lucru. Ultimele două produse, prezentate 
în tabelul 6.1 şi anexele 11 şi 12, se vor trata ulterior (secţiunea 6.2.5), ambele 
rezultând în urma asamblării următoarelor repere: niplu 1, niplu 2, ștuţ și piuliţă.    
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Organizarea unei linii de fabricaţie pentru aceste piese este posibilă, prin 
reutilizarea unor utilaje, din cele care au devenit disponibile în secţiile 490 şi 510 ale 

întreprinderii, ca urmare a restrângerii profilului de fabricaţie anterioară. Acesta a 
fost obiectul unui contract de cercetare cu UCM Reşiţa. 

 

6.2. Proiectarea Sistemelor de Producţie de Rang 
Inferior - SPRI 

 
Sistemul de producţie de rang inferior reprezintă un grup de utilaje constituit 

pe baza unui criteriu [48]. 
Astfel, în funcţie de aceste criterii se cunosc următoarele tipuri principale de 

SPRI: 

- linia de producţie – în acest caz criteriul de constituire este produsul 
realizat; 

- grupa de maşini – criteriul de constituire fiind procesul realizat; 
- celula de fabricaţie – criteriul de constituire este tehnologia de grup.  
Aceste sisteme de tip linie de producţie, grupă de mașini sau celulă de 

fabricaţie sunt considerate sisteme de producţie de rang inferior în raport cu 
sistemele de producţie industriale, cum de altfel pot fi considerate sisteme de 

producţie de rang superior în raport cu locurile de muncă din care sunt formate. 
În tabelul 6.2 sunt prezentate etapele proiectării unui SPRI, ce  vor fi tratate 

în secţiunile următoare. 
Tabel 6.2.Etapele proiectării SPRI
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6.2.1. Analiza SPRI  
 
Se pleacă de la analiza produs-cantitate (P-Q), analiză similară cu metoda 

ABC (Legea lui Pareto) [33, 42]. Se pornește de la datele existente, conform 
tabelului 6.3, se stabilește criteriul de analiză și anume, cantitatea de produse 
fabricate.  

 

Tabel 6.3. Datele existente P-Q 

Nr. 
crt. 

Denumire produs 
Simbol 
produs 

Cantitate 
[buc] 

1 Bulon filetat 1 P11 352 

2 Bulon filetat 2 P12 2304 

3 Bolţ filetat P13 128 

4 Bolţ  P14 128 

5 Niplu 1 P21 2200 

6 Niplu 2 P22 2200 

7 Ştuţ P23 4400 

8 Piuliţă P24 4400 

9 Bucşă fixare P25 24960 

10 Tampon P26 24960 

TOTAL  66032 

 
După stabilirea criteriului, se realizează o clasificare a articolelor prin valori 

descrescătoare ale acestuia, după care urmează calculul valorilor de clasificare 
(tabelul 6.4), în urma cărora se va trasa curba procentajelor cumulate (fig.6.1).  

 

Tabel 6.4. Calculul procentajului de importanţă 

Nr. 
crt. 

Denumire produs 
Simbol 
produs 

Cantitate 
[buc] 

Cumul 
cantitate 

Importanță 
[%] 

1 Bucşă fixare P25  24960 24960 37,79 

2 Tampon P26  24960 49920 75,59 

3 Ştuţ P23  4400 54320 82,26 

4 Piuliţă P24  4400 58720 88,92 

5 Bulon filetat 2 P12 2304 61024 92,41 

6 Niplu 1 P21 2200 63224 95,74 

7 Niplu 2 P22 2200 65424 99,07 

8 Bulon filetat 1 P11 352 65776 99,61 

9 Bolţ filetat P13 128 65904 99,80 

10 Bolţ  P14 128 66032 100,00 

 
În funcţie de interpretarea curbei, se determină clasa de importanţă (tabelul 

6.5), apoi  se recomandă modul de grupare al utilajelor. Acestea se repartizează în 
trei clase de importanţă: 

- clasa A – produse fabricate în cantităţi importante – grupare de tip produs 
pe linii de producţie; 

- clasa B – produse fabricate în cantităţi medii – grupare de tip grup de 
produse, în celule de fabricaţie; 
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- clasa C – produse fabricate în cantităţi mici – gruparea utilajelor după 
proces, pe grupe omogene de mașini. 

 
Tabel 6.5. Departajarea pe zone de repartiţie în funcţie de valoarea RD 

Valoarea RD Zona A B C 

1>RD>0,90 1 10 10 80 

0,90>RD>0,85 2 10 20 70 

0,85>RD>0,75 3 20 20 60 

0,75>RD>0,65 4 20 30 50 

0,65>RD 5 neinterpretabilă 

 

Pentru a determina clasele de repartiţie a produselor, trebuie determinată 
rata de discriminare (RD), care reprezintă raportul dintre lungimea segmentului AC 
și cea a segmentului AB. 

RD = AC / AB = 110mm / 141mm = 0,78                           (6.1) 

Curba se situează în zona 3 și corespunde unei repartiţii 20, 20, 60, ceea ce 
repezintă : 

- clasa A – produsele P25, P26 
- clasa B - produsele P23, P24 
- clasa C - produsele P12, P21, P22, P11, P13, P14 

 

 
Fig. 6.1. Curba procentajelor cumulate 

 
În urma acestei analize P-Q, reiese că produsele P25 și P26 (bucșă de fixare și 
tampon) trebuie fabricate pe linii de producţie, deci gruparea utilajelor ar trebui să 
se facă după tipul produsului. Produsele P23 și P24 (ștuţ și piuliţă), situate în zona B, 
se vor fabrica în celulă de fabricaţie, iar pentru restul produselor (bulonul filetat 1 și 
2, niplul 1 și 2, bolţul și bolţul filetat), gruparea utilajelor trebuie să se facă pe grupe 
omogene de mașini. Însă, această analiză nu delimitează strict aceste zone, ceea ce 

face ca rezultatele să ţină într-o oarecare măsură de modul de interpretare al 

autorului studiul.  Datorită faptului că numărul tipurilor de repere de realizat este 
destul de mic, o astfel de clasificare poate nu e cea mai bună alegere, atât din 
punctul de vedere al resurselor, cât și din punct de vedere economic. De aceea se 
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încearcă și o altfel de clasificare, după forma constructivă și dimensiunile fiecărui tip 
de reper. 

Se propune în continuare, selectarea utilajelor în vederea reorganizării şi 
reamplasării unei linii de fabricaţie pentru aceste piese, atingându-se obiectivele 
propuse, printre care: minimizarea duratei ciclului de fabricaţie, utilizarea echilibrată 
a resurselor, minimizarea stocurilor de producţie în curs de execuţie și creşterea 
productivităţii. 

Analizând itinerariile tehnologice prezentate în anexele 110, se constată că 
majoritatea operaţiilor necesare sunt de tipul strunjirilor.  

Din analiza dimensiunilor semifabricatelor şi reperelor, acestea fac parte din 
categoria pieselor medii şi mici. Clasificarea pieselor în funcţie de dimensiuni este 

următoarea: 
• Familia de piese de tipul: bulon filetat, bolţ filetat, bolţ. 

• Familia de piese de tipul: piuliţă, ştuţ, niplu, bucşă; 
Această tipologie conduce la ideea organizării a două sisteme de producţie 

de rang inferior (SPRI 1 şi SPRI 2), specializate pe cele două categorii de itinerare 
tehnologice. 

 
1.  SPRI 1 -  reperele de tip bulon filetat, bolţ filetat, bolţ  

Principalele operaţii pentru piesa „etalon” a SPRI 1, conform anexelor 14 
sunt următoarele: 

1. Debitare; 
2. Strunjire; 
3. Centruire; 
4. Teşire; 
5. Filetare. 

 Aceste repere fac parte din categoria pieselor medii.  
2. SPRI 2 - repere de tip piuliţă, ştuţ, niplu, bucşă 
Principalele operaţii care trebuie realizate la aceste piese, aşa cum se poate 

constata din anexele 510, sunt: 

1. Debitare; 
2. Găurire; 
3. Adâncire; 
4. Filetare; 

5. Strunjire; 
6. Retezare; 
7. Teşire 
 
Acesta este itinerarul pentru piesa „etalon”, care conţine toate operaţiile 

existente. 

Reperele prezentate în anexele 58 fac parte din grupa organelor de 
asamblare (conform anexelor 11 şi 12). 

În concluzie, în momentul actual, înainte de a se începe determinarea tipului 

de producţie al fiecărei familii de piese în parte, se observă că modul de proiectare şi 
amplasare al utilajelor nu prezintă diferenţieri semnificative.  

În tabelul 6.6, realizat în Excel [49, 160], sunt defalcate cele două SPRI. 
Sunt date de asemenea, normele de timp a fiecărui reper, precum şi cantităţile 

necesare a fi executate. 
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Tabel 6.6. Gruparea produselor pe SPRI 

Denumire 
produs 

Date 

Sistemul de producţie de 
rang inferior 

Total SPRI1 SPRI2 

Bulon filetat 1 NT (min/buc) 64   64 

  Q(buc./an) 352  352 

Bulon filetat 2 NT (min/buc) 35   35 

  Q(buc./an) 2304  2304 

Bolţ filetat NT (min/buc) 128   128 

  Q(buc./an) 128  128 

Bolţ  NT (min/buc) 85   85 

  Q(buc./an) 128  128 

Niplu 1 NT (min/buc)   100 100 

  Q(buc./an)   2200 2200 

Niplu 2 NT (min/buc)   85 85 

  Q(buc./an)   2200 2200 

Ştuţ NT (min/buc)   21 21 

  Q(buc./an)   4400 4400 

Piuliţă NT (min/buc)   47 47 

  Q(buc./an)   4400 4400 

Bucşă fixare NT (min/buc)   26 26 

  Q(buc./an)   24960 24960 

Tampon NT (min/buc)   35 35 

  Q(buc./an)   24960 24960 

Norma de timp totală (min/buc) 312 314 626 

Total Nr. buc./an 2912 63120 66032 

 
Se proiectează SPRI pentru fabricarea produselor din tabelele 6.7 şi 6.8. 
Se porneşte de la ideea că sistemele de producţie de rang inferior (SPRI 1 şi 

SPRI 2), care fac subiectul acestui studiu de caz, vor fi de tipul celulelor de 
fabricaţie, tehnologia de grup fiind criteriul de constituire. Urmează să se verifice 
această ipoteză în secţiunea 6.2.2, în urma determinării tipului de producţie la 
nivelul fiecărui SPRI. Însă nu se ştie sigur dacă alegerea făcută este cea ideală, până 

nu se trece de secţiunea 6.2.5, unde se va determina cea mai bună amplasare a 
utilajelor, corespunzătoare fiecărui SPRI. 

 

Tabel 6.7. SPRI 1 

Nr. 
crt. 

Denumirea  
produsului 

Simbol 
produs 

Număr 
anexă 

 Număr desen  

Volumul 

producţiei  
Q [buc/an] 

1. Bulon filetat 1 P11 Anexa 1 G41231.11.012 352 

2. Bulon filetat 2 P12 Anexa 2 F41136.23.005 2304 

3. Bolţ filetat P13 Anexa 3 G41231.11.024 128 

4. Bolţ P14 Anexa 4 G41231.11.021 128 
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Tabel 6.8. SPRI 2 

Nr. 
crt. 

Denumirea  
produsului 

Simbol 
produs 

Număr 
anexă 

Număr desen 
Volumul de 
fabricaţie  

Q [buc/an] 

1. Niplu 1 P21 Anexa 5 C36153.69.001 2200 

2. Niplu 2 P23 Anexa 6 C36153.69.001 2200 

3. Ştuţ P25 Anexa 7 C36153.69.002 4400 

4. Piuliţă P26 Anexa 8 C36153.69.003 4400 

5. 
Bucşă de 
fixare 

P27 Anexa 9 G40902.35.009 24960 

6. Tampon P28 Anexa 10 G40902.35.008 24960 

 
Deci, pornim de la premisa că piesele din tabelul 6.7. vor fi fabricate în 

celula de fabricaţie C1, iar cele din tabelul 6.8, vor fi fabricate în celula de fabricaţie 
C2.  

Itinerariile tehnologice şi normele de timp ale tuturor operaţiilor ce se vor 

desfăşura în celulele de fabricaţie 1 şi 2 sunt date în anexele 14, respectiv 510. 
 

6.2.2. Determinarea  tipului  procesării 
 

Proiectarea structurilor de producţie este etapa de bază a concepţiei 
sistemelor de producţie. Pentru determinarea tipului de producţie la nivel de 

operaţie, se utilizează metoda indicilor de constanţă [158]. Această metodă ia în 
considerare gradul de omogenitate şi continuitate în timp al lucrărilor ce se execută 
la locul de muncă. Acest grad poate fi cuantificat pentru fiecare reper şi fiecare 
operaţie cu ajutorul indicilor Tpk, k reprezentând numărul operaţiei de la reperul 
respectiv. 

a) Fondul disponibil de timp este dat de următoarea formulă: 
Fd = [nzc - (nzs + nzn + nzrp + nzia)] x (ns x ds) =              (6.2) 

= [365 - (11 + 104 + 10 + 0)] x  (2 x 8) = 3840 [ore/an] = 230400 min/an 
în care :  

nzc – număr zile calendaristice 
nsl – număr zile de sărbători legale  
nzn – număr zile nelucrătoare 
nzrp – număr zile pentru reparaţii 
nzia – număr zile întreruperi anunţate 

ns – număr schimburi 
ds – durata schimbului [ore]. 
 

b) Ritmul mediu de fabricaţie, se determină cu ajutorul următoarei relaţii: 

Rij = 
jQ

d
F60 

 [min/buc]                                  (6.3) 

unde:    

Rij – ritmul mediu anual al fabricaţiei piesei j, în min/buc.; 
Qj – volumul anual de producţiei în buc/an. 

 Ritmul mediu de fabricaţie astfel calculat pentru fiecare reper în parte este 
trecut în tabelul 6.9. 
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Tabelul 6.9. Determinarea ritmului mediu de fabricaţie 

Nr.crt Denumire produs 
Qj 

[buc/an] 

Celula de 
fabricaţie 

Rij 
[min/buc] 

1 Bulon filetat 1 352 C1 654,55 

2 Bulon filetat 2 2304 C1 100 

3 Bolţ filetat  128 C1 1800 

4 Bolţ 128 C1 1800 

5 Niplu 1 2200 C2 104,73 

6 Niplu 2 2200 C2 104,73 

7 Ştuţ 4400 C2 52,36 

8 Piuliţă 4400 C2 52,36 

9 Bucşă de fixare 24960 C2 9,23 

10 Tampon 24960 C2 9,23 

 

c) Indicele de constanţă a fabricaţiei - exprimă gradul de omogenitate. 
Gradul de omogenitate al lucrărilor – reprezintă raportul dintre ritmul mediu de 

fabricaţie Rij şi timpul unitar normat tuij se calculează cu relaţia: 

Tpk = 
uij

ij

t

R
                                           (6.4) 

unde:    
Tpk - gradul de omogenitate; 
tuij – timpul unitar normat pentru executarea piesei j pe maşina i [min/buc]  

În tabelul 6.10, se determină gradul de omogenitate al lucrărilor (Tpk), 

utilizându-se rezultatele Rij, obţinute în tabelului 6.8 precum şi a normelor de timp 

(anexele 14) ale tuturor operaţiilor ce se vor desfăşura în celula de fabricaţie C1. În 

ultima coloană a tabelului se trece tipul producţiei. 
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Tabelul 6.10.  Determinarea tipului de producţie la nivel de operaţie 

Celula de fabricaţie C1 
 
 Produs Operaţie 

tuij 

[min/buc] 
Rij 

[min/buc] 
Tpk 

Tipul 
prod. 

Bulon 
filetat 1 

Debitare 10 

654,55 

65,46 Sm 

Strunjire frontală 
capete cota 220 

7 93,51 Sm 

Centruire 5 130,91 Sm 

Strunjire cota Ф 48 şi 
Ф 42,5 ambele capete 

20 32,73 Sm 

Filetare M 48x3 

ambele capete 
11 59,50 Sm 

Bulon 
filetat 2 

Debitare cota 1092 5 

100 

20 SMj 

Strunjire degajare filet 
la 2 capeţi cota 50 

10 10 SM 

Rulare filet 20 5 SM 

Bolţ 
filetat 

Debitare 8 

1800 

225 Sm 

Strunjire frontală 
capete cota 128 

15 120 Sm 

Centruire 5 360 Sm 

Strunjire degroşare, 
finisare cota Ф 38x27 

20 90 Sm 

Strunjire degroşare, 
finisare cota Ф 45x101 

45 40 Sm 

Strunjire Ф 12x20 
pentru filet 

15 120 Sm 

Teşire 2x45 5 360 Sm 

Filetare 20xM 15 120 Sm 

Bolţ 

Debitare 10 

1800 

180 Sm 

Strunjire frontală cota 
128 

15 120 Sm 

Strunjire degroşare, 
finisare Ф 38x27 

15 120 Sm 

Teşire 5 360 Sm 

Strunjire degroşare, 
finisare cota Ф 45 

35 51,43 Sm 

Teşire 2x45 5 360 Sm 

 

Încadrarea unei anumite operaţii i a reperului g ce se efectuează la un loc de 

muncă, într-un sistem de producţie, se face în funcţie de Tpk.  Dacă: 

        Tpk ≤ 1          M (producţia de masă) 

  1 < Tpk ≤ 10      SM (producţia de serie mare) 

10 < Tpk ≤ 20      SMj (producţia de serie mijlocie) 

        Tpk > 20      Sm (producţia de serie mică) 

În tabelul 6.11 este reprezentat gradul de omogenitate al lucrărilor pentru 

celula de fabricaţie C1, în forma sumară.  
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Tabelul 6.11 

Gradul de omogenitate – C1 

Nr. 
op. 

Bulon filetat 1 Bulon filetat 2 Bolţ Bolţ filetat 

Tpk 
Tip 

prod. 
Tpk 

Tip 
prod. 

Tpk 
Tip 

prod. 
Tpk 

Tip 
prod. 

1. 65,46 Sm 20 SMj 180 Sm 225 Sm 
2. 93,51 Sm 10 SM 120 Sm 120 Sm 

3. 130,91 Sm 5 SM 120 Sm 360 Sm 

4. 32,73 Sm    360 Sm 90 Sm 

5. 59,50 Sm   51,43 Sm 40 Sm 

6.     360 Sm 120 Sm 

7.       360 Sm 

8.       120 Sm 

  
Operaţiile reperelor nu se încadrează în totalitate în acelaşi tip de producţie. 

În acest caz se impune calcularea ponderii diferitelor tipuri de producţie pentru un 
anumit proces tehnologic, iar această pondere poate fi raportată la numărul de 
operaţii sub forma unor procente, astfel: 

                      A[%] = 100 x 
n

M
;                                              (6.5) 

B[%] = 100 x 
n

SM
;                                            (6.6) 

C[%] = 100 x 
n

SMj
;                                           (6.7) 

D[%] = 100 x 
n

Sm
;                                           (6.8) 

unde:   

n – numărul de operaţii; 
M – numărul de operaţii care se încadrează în tipul de producţie de masă; 
SM – numărul de operaţii care se încadrează în tipul de producţie de serie 
mare; 
SMj – numărul de operaţii care se încadrează în tipul de producţie de serie 
mijlocie; 
Sm – numărul de operaţii care se încadrează în tipul de producţie de serie 

mică. 
           Ponderea operaţiei corespunzătoare fiecărui tip de producţie este reprezentat 
în tabelul 6.12. 

Din tabelul 6.12, reies următoarele: 
1. Bulon filetat 1 – serie mică, deoarece D = 100% ; 
2. Bulon filetat 2 – serie mare, deoarece B > 50% 
3. Bolţ filetat – serie mică, deoarece D = 100% ; 

4. Bolţ – serie mică, deoarece D = 100% 
Tipul de producţie predominant este cel de serie mică. Deci, tipul sistemului 

de producţie de rang inferior este celula de fabricaţie şi se va numi în continuare, 
celula de fabricaţie 1 (C1). 
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Tabelul 6.12 

Structura tipologică – C1 

Reper 

Nr. op. pentru fiecare 
 tip de prod. 

Ponderea tipului de prod. 
[%] 

Forma de  
organizare 

a 
producţiei M SM SMj Sm A B C D 

Bulon  
filetat 1 

0 0 0 5 - - - 100 succesivă 

Bulon  
filetat 2 

0 2 1 0 - 66,67 33,33 - paralelă 

Bolţ  

filetat 
0 0 0 8 - - - 100 succesivă 

Bolţ 0 0 0 6 - - - 100 succesivă 

 

În continuare, se reiau calculele, se parcurg aceleaşi etape şi pentru cea de-
a doua celulă de fabricaţie (C2). 

Pornind de la datele conţinute în tabelul 6.9, având determinat ritmul mediu 
anual de fabricaţie, în urma aplicării formulei 6.2, se determină în continuare, 
aplicând formula 6.3, tipul de producţie  pentru celula 2 de fabricaţie, pe fiecare 
operaţie în parte (tabelul 6.13). 

 

Tabelul 6.13. Determinarea tipului de producţie la nivel de operaţie 

Celula de fabricaţie C2 

Produs Operaţie 
tuij [min/ 

buc] 
Rij[min/ 

buc] 
Tpk 

Tipul 
prod. 

Niplu 1 

Găurire Ф DnxM 20 

104,73 

5,24 SM 

Adâncire Ф d2xb1 15 6,98 SM 

Strunjire exterioară pentru filet d1 şi 
pentru filet d2 cu racord R1 

25 4,19 SM 

Filetare d1 si d2 30 3,49 SM 

Retezare 10 10,47 SMj 

Niplu 2 

Găurire Ф Dnx l 15 

104,73 

6,98 SM 

Strunjire exterioară pentru filet 
d1xb1 

12 8,73 SM 

Filetare Md1 20 5,24 SM 

Strunjire canal d5x t 5 20,95 Sm 

Strunjire Ф d3xb2 şi scăpare f2 10 10,47 SMj 

Retezare l 8 13,09 SMj 

Filetare M d3xb2 15 6,98 SM 

Ştuţ 

Găurire Ф 8x24 5 

52,36 

10,47 SMj 

Adâncire Ф 12,5x9 3 17,45 SMj 

Strunjire exterioară Ф 17x19 5 10,47 SMj 

Strunjire exterioară Ф 24x5 3 17,45 SMj 

Retezare la 24 mm 3 17,45 SMj 

Strunjire canal Ф 17,3 2 26,18 SMj 
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Celula de fabricație C2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produs Operaţie 
tuij [min/ 

buc] 
Rij[min/ 

buc] 
Tpk 

Tipul 
prod. 

Piuliţă 

Găurire Ф 24x28 10 

52,36 

5,24 SM 

Strunjire interioară pentru filet Ф 
136x2, lungime 18 

10 5,24 SM 

Strunjire scăpare filet Ф 36,5x3 2 26,18 SMj 

Filetare M 36x2 l=18 15 3,49 SM 

Retezare 8 6,55 SM 

Teşire 2 26,18 SMj 

Bucşă 
de 
fixare 

Găurire M 10 Ф 8,5 3 

9,23 

3,08 SM 

Adâncire Ф 11x5 1 9,23 SM 

Filetare cu tarod M 10 5 1,85 SM 

Strunjire exterioară Ф 27,8x25 7 1,32 SM 

Strunjire exterioară Ф 15x12 7 1,32 SM 

Retezare 2 4,62 SM 

Teşire 1 9,23 SM 

Tampon 

Strunjire exterioară Ф 32 7 

9,23 

1,32 SM 

Găurire Ф 10,5x38 7 1,32 SM 

Adâncire Ф 20 4 2,31 SM 

Strunjire interioară Ф 21x12 7 1,32 SM 

Strunjire exterioară Ф15x15 7 1,32 SM 

Retezare 2 4,62 SM 

Teşire 1 9,23 SM 

 

În tabelele 6.146.19 (realizate în Excel) este reprezentat gradul de 
omogenitate pentru fiecare produs care urmează a se fabrica în celula 2. 

 

Tabelul 6.14. Gradul de omogenitate – Niplu 1 

Count of Tpk Tipul producţiei 

Produs Operaţie SM SMj Sm Total 

Niplu 1 

  
  
  

Găurire Ф DnxM 1 0 0 1 

Adâncire Ф d2xb1 1 0 0 1 

Strunjire exterioară pentru 
filet d1 şi pentru filet d2 cu 
racord R1 

1 0 0 1 

Filetare d1 si d2 1 0 0 1 

Retezare 0 1 0 1 

Niplu 1 Total 4 1 0 5 
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Tabelul 6.15.Gradul de omogenitate – Niplu 2 

Count of Tpk Tipul producţiei 

Produs Operaţie SM SMj Sm Total 

Niplu 2 

Găurire Ф Dnx l 1 0 0 1 

Strunjire exterioară pentru 
filet d1xb1 

1 0 0 1 

Filetare Md1 1 0 0 1 

Strunjire canal d5x t 0 0 1 1 

Strunjire Ф d3xb2 şi 
scăpare f2 

0 1 0 1 

Retezare l 0 1 0 1 

Filetare M d3xb2 1 0 0 1 

Niplu 2 Total 4 2 1 7 

 
 

Tabelul 6.16. Gradul de omogenitate – Ştuţ 

Count of Tpk Tipul producţiei 

Produs Operaţie SM SMj Sm Total 

Ştuţ  

Găurire Ф 8x24 0 1 0 1 

Adâncire Ф 12,5x9 0 1 0 1 

Strunjire exterioară Ф 17x19 0 1 0 1 

Strunjire exterioară Ф 24x5 0 1 0 1 

Retezare la 24 mm 0 1 0 1 

Strunjire canal Ф 17,3 0 1 0 1 

Ştuţ Total 0 6 0 6 

 

 
Tabelul 6.17. Gradul de omogenitate – Piuliţă 

Count of Tpk Tipul producţiei 

Produs Operaţie SM SMj Sm Total 

Piuliţă 

Găurire Ф 24x28 1 0 0 1 

Strunjire interioară pentru 
filet Ф 136x2, lungime 18 

1 0 0 1 

Strunjire scăpare filet Ф 
36,5x3 

0 1 0 1 

Filetare M36x2, lungime de 18 1 0 0 1 

Retezare 1 0 0 1 

Teşire 0 1 0 1 

Piuliţă Total 4 2 0 6 

 
 
 
 
 
 
 

BUPT



    Abordarea metodologică a proiectării unor sisteme de producţie de rang inferior- 6 150 

Tabelul 6.18. Gradul de omogenitate – Bucşă de fixare 

Count of Tpk Tipul producţiei 

Produs Operaţie SM SMj Sm Total 

Bucşă 
de 
fixare 

Găurire M 10 Ф 8,5 1 0 0 1 

Adâncire Ф 11x5 1 0 0 1 

Filetare cu tarod M 10 1 0 0 1 

Strunjire exterioară Ф 
27,8x25 

1 0 0 1 

Strunjire exterioară Ф 
15x12 

1 0 0 1 

Retezare 1 0 0 1 

Teşire 1 0 0 1 

Bucşă de fixare Total 7 0 0 7 

 
Tabelul 6.19. Gradul de omogenitate – Tampon 

Count of Tpk Tipul producţiei 

Produs Operaţie SM SMj Sm Total 

Tampon 

Strunjire exterioară Ф 32 1 0 0 1 

Găurire Ф 10,5x38 1 0 0 1 

Adâncire Ф 20 1 0 0 1 

Strunjire interioară Ф 
21x12 

1 0 0 1 

Strunjire exterioară 

Ф15x15 
1 0 0 1 

Retezare 1 0 0 1 

Teşire 1 0 0 1 

Tampon Total 7 0 0 7 

 
Tabelul 6.20 

Structura tipologică – C2 

Produs 

Nr. op. pentru 
fiecare 

 tip de prod. 

Ponderea tipului de 
prod. [%] 

Forma de  
organizare 

a 
producţiei M SM SMj Sm A B C D 

Niplu 1 0 4 1 0 - 80 20 - paralelă 
Niplu 2 0 4 2 1 - 57,1 28,6 14,3 paralelă 

Ştuţ 0 0 6 0 - - 100 - mixtă 

Piuliţă 0 4 2 0 - 66,7 33,3 - paralelă 

Bucşă de 
fixare 

0 7 0 0 - 100 - - paralelă 

Tampon 0 7 0 0 - 100 - - paralelă 
 

Din tabelul 6.20 reies următoarele: 

1. Niplu 1 – serie mare, deoarece B = 80% ; 
2. Niplu 2 – serie mare, deoarece B=57.1 %; 
3. Ştuţ – serie mijlocie, deoarece C = 100%;  

4. Piuliţă – serie mare, deoarece B = 66,7%;  
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5. Bucşă de fixare – serie mare, deoarece B = 100%; 
6. Tampon– serie mare, deoarece B = 100%. 

Tipul de producţie predominant este cel de serie mare. Ca urmare, SPRI 2 
nu este de tipul celulă de fabricaţie, ci de tipul linie de producţie şi se va numi în 
continuare, linia de producţie 2 (L2).  

Forma de organizare a producţiei (tabelele 6.12 şi 6.20) depinde de 
caracterul tipologic al producţiei. În tabelul 6.21 este reprezentat sintetic modul de 
aplicare a diferitelor forme de organizare a producţiei. 

 
Tabelul 6.21. Corelaţia între tipul producţiei, formele de organizare  

şi modul de desfăşurare a producţiei 

Tipul producţiei Forma de organizare 
Modul de desfăşurare 

a producţiei 

Producţia de masă Organizarea paralelă Continuu 

Producţia de serie 
mare 

Organizarea paralelă cu ritm liber sau 
mixtă 

Discontinuu, pe loturi cu 
perioadă de repetare 
riguroasă 

Producţia de serie 
mijlocie 

Organizarea mixtă sau succesivă cu 
ritm corelat 

Discontinuu, pe loturi cu 
perioadă de repetare 
limitată 

Producţia de serie 
mică 

Organizarea succesivă cu ritm liber 
Discontinuu, pe loturi cu 
perioadă necontrolată de 
repetare  

Producţia individuală 
(de unicate) 

Organizarea succesivă cu ritm liber 
Discontinuu, pe repere şi 
subansambluri, fără 
perioadă de repetare 

 

6.2.3.  Stabilirea resurselor de producţie 
 

Utilizatorul a pus la dispoziţie echipamente din două secţii de producţie. Se 
iau în considerare pentru realizarea C1 şi L2 următoarele echipamente, specificate în 

tabelul 6.22. 
Tabelul 6.22. Utilajele disponibile 

Nr. 
crt. 

Maşini-unelte 
Cod MU/ 
Nr.secţie 

Simbol 
MU 

1. Strung paralel 1971 (560x2000)  S203/510 U1 
 2. Strung frontal 1979 (630x1000)  S65/490 U2 

3. Strung paralel 1978 (710x2000)  S79/490 U3 

4. Strung cu vârf 1977 (1000x2800)  S59/490 U4 

5. Maşină de găurit  unghiulară GWB 10 RE  G86/510 U5 

6. Maşină de găurit RF 22 CSEPEL (40x1200) G195/510 U6 

7. Strung paralel Germania (500x1500) S205/510 U7 

8. Strung paralel Schaublin (240x600) S180/510 U8 

9. Strung paralel Germania (500x1500)  S186/510 U9 

10. Strung revolver R5 Ф50 (Ф 50 R5) S193/510 U10 

11. Strung paralel Arad (630/2000)  S150/150 U11 

12. Strung paralel (400x1000) S77/490 U12 

13. Strung SN (401x1000)  S91/490 U13 

14. Strung paralel (800x3000) S80/490 U14 
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Fondul disponibil de timp este de 3.840 de ore, sau 230.400 minute 

(subcapitolul 6.2.2.). 
Calcularea necesarului de maşini-unelte din fiecare tip i, este dat de formula 

[48]: 

mi calc = 

( )

KF60

tQ

di

p

1i

uijj




=   [buc]                                       (6.9) 

 

Tabelul 6.23. Determinarea numărului de utilaje pentru C1 

Nr 
crt 

Simbol 
activ. 

Denumire 
activitate 

Simbol 
produs 

Qj 

[buc/

an] 

tuij 

[min/ 

buc] 

Nr. de 
utilaje 

calculat 

mi calc [buc] 

Nr.de 
utilaje 

adoptat 

mia [buc] 

1. A Debitare 

P11 352 10 

m1 = 0,08 1 
P12 2304 5 

P13 128 8 

P14 128 10 

2. B Strunjire frontală 

P11 352 7 

m2 = 0,03 1 P13 128 15 

P14 128 15 

3. C Centruire 
P11 352 5 

m3 = 0,01 1 
P13 128 5 

4. D 
Strunjire 
degroşare, finisare 

P11 352 20 

m4 = 0,05 1 P13 128 20 

P14 128 15 

5. E 
Strunjire 
degroşare, finisare 

P13 128 45 
m5 = 0,05 1 

P14 128 35 

6. F 
Strunjire pentru 
filet 

P12 2304 10 
m6 = 0,11 1 

P13 128 15 

7. G Teşire 
P13 128 5 

m7 = 0,00 0 
P14 128 10 

8. H Filetare 

P11 352 22 

m8 = 0,25 1 P12 2304 20 

P13 128 15 
  

în care:j = 1, 2, ..., p  - structura sortimentală a pieselor de fabricat; 
Qj= volumul producţiei de realizat [buc/an] (din prognoze); 

tuij=timpul unitar normat pentru executarea piesei j pe maşina i [min/buc]; 
Fdi= fondul de timp disponibil al fiecărui tip de utilaj [ore/an]; 

Nr. 
crt. 

Maşini-unelte 
Cod MU/ 
Nr.secţie 

Simbol 
MU 

15. Strung paralel (710x2000)  S78/490 U15 

16. Strung paralel (350x1500) S81/490 U16 

17. Strung paralel Magdenburg (560x1600)  S187/510 U17 

18. Strung paralel (600x1000) S112/490 U18 

19. Strung paralel (710x2000)  S73/490 U19 

20. Strung SN (401x1500) S87/490 U20 

21. Strung paralel (710x2000) S210/510 U21 

22. Strung SN (401x1500) S92/490 U22 
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k = coeficientul de utilizare a capacităţii de producţie (k = 0,85…0,95). 
 

Tabelul 6.24. Utilajele folosite în C1 

Tabelul 6.25. Determinarea numărului de utilaje pentru L2 

Nr. 
crt 

Simbol 
activ. 

Denumire 
activitate 

Simbol 
produs 

Qj 
[buc] 

tuij 

[min/ 
buc] 

Nr. de 
utilaje 

calculat 
mi calc [buc] 

Nr.de 
utilaje 

adoptat 
mia [buc] 

1. I Găurire 

P21 2200 20 

m1 =1,79  2 

P22 2200 15 

P23 4400 5 

P24 4400 10 

P25 24960 3 

P26 24960 7 

2. J Adâncire 

P21 2200 15 

m2 = 0,78 1 
P23 4400 3 

P25 24960 1 

P26 24960 4 

3. K 
Strunjire 
exterioară 

P21 2200 25 

m3 =3,83  4 

P22 2200 22 

P23 4400 8 

P25 24960 14 

P26 24960 14 

4. L 
Strunjire 
interioară 

P22 2200 5 

m4 = 1,13 1 
P23 4400 2 

P24 4400 12 

P26 24960 7 

5. M Filetare 

P21 2200 30 

m5 = 1,53 2 
P22 2200 35 

P24 4400 15 

P25 24960 5 

6. N Retezare 

P21 2200 10 

m6 = 0,82 1 

P22 2200 8 

P23 4400 3 

P24 4400 8 

P25 24960 2 

P26 24960 2 

7. O Teşire 
P24 4400 2 

m9 =0,27 1 P25 24960 1 

P26 24960 1 
 
Numărul de utilaje necesare liniei de fabricaţie L2, se calculează la fel ca 

pentru C1, cu formula 6.8.  

Nr. 
crt. 

Simbol 
operaţie 

Maşini-unelte 
Cod MU/ 
Nr.secţie 

Simbol 
MU 

1. A+C Strung paralel 1971 (560x2000)  S203/510 U1 

2. B+H Strung frontal 1979 (630x1000)  S65/490 U2 

3. D+F Strung paralel 1978 (710x2000)  S79/490 U3 

4. E+G Strung cu vârf 1977 (1000x2800)  S59/490 U4 
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Numărul necesar de utilaje pentru L2 este 12, conform tabelului 6.25. 

Acestea pot fi alese din tabelul 6.22, din cele 18 utilaje rămase disponibile (U5U22). 
 

6.2.4. Determinarea  modului de grupare a utilajelor 
 

La ora actuală nu există tehnici simple care să asigure o aranjare optimă a 
utilajelor. Obiectivul care se vrea atins în această secţiune constă în identificarea 
unei alternative pentru a fabrica produse, care să satisfacă cerinţele beneficiarilor, la 
un nivel cât mai scăzut al costurilor şi cât mai ridicat al calităţii.  

Se cunosc, în principal cinci tipuri de amplasare spaţială de bază a unităţilor 

de producţie sau moduri de grupare a utilajelor, şi anume [39, 48]:  
1. amplasarea funcţională (după proces) sau gruparea după tipul de 

prelucrare, pe grupe de utilaje omogene; 
2. amplasarea în flux (după produs) sau în linie; 
3. amplasarea pentru tehnologii de grup (amplasarea celulară) sau 

gruparea de tip grup de produse; 

4. amplasarea după poziţii fixe sau gruparea de tip produs static; 
5. amplasarea hibridă (combinată).  
În practică, se utilizează cel mai mult amplasarea combinată, pentru a se 

putea folosi  avantajele tuturor amplasărilor. 
După [186] mai există  trei tipuri de amplasări, numite amplasări de nouă 

generaţie:  
1. amplasarea distribuită – constă în dezagregarea departamentelor 

funcţionale în subdepartamente mai mici şi distribuirea lor în 
întreprindere; 

2. amplasarea modulară – construită ca o reţea  de module de bază; 
fiecare modul de amplasare fiind un grup de maşini, conectate printr-o 
reţea de fluxuri de materiale; 

3. amplasarea reconfigurabilă – utilizabilă în cazul resurselor uşor 
deplasabile, astfel încât este realizabilă relocalizarea frecventă a secţiilor.  

Aceste tipuri de amplasări, a căror caracteristici sunt prezentate în tabelul 
6.26, au apărut ca o necesitate pentru întreprinderile care se confruntă cu o mare 
varietate a produselor. 

 

Tabelul 6.26. Caracteristici ale tipurilor de amplasare spaţială 

Tipuri de 

amplasare 

spaţială 

Amplasarea 
funcţională 

Amplasarea în flux Amplasarea celulară 

Amplasarea 

după poziţii 

fixe 

Sortimentaţia 
producţiei 

variată foarte redusă variată singulară 

Volumul 
producţiei din 
fiecare tip de 
produs 
 

scăzut mare scăzut foarte scăzut 

Modul de 
grupare al 
utilajelor 

- grupe omogene 
de maşini 

- tehnologia de 
grup 
(celule de  
fabricaţie) 

linii de producţie 
în flux 

- grupe omogene 
de maşini 

- tehnologia de 
grup 
(celule de 
fabricaţie) 

 

- grupe de   
maşini 

- poziţie fixă 
a 
produsului 
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Tipuri de 
amplasare 

spaţială 

Amplasarea 
funcţională 

Amplasarea în 
flux 

Amplasarea 
celulară 

Amplasare
a după 

poziţii fixe 
Tip de 
producţie 
specific 

serie mică şi 
individuală 

serie mare şi 
masă 

serie mică şi 
individuală 

individuală 

Avantajele 
amplasării 

1. echipament 
universal mai 
puţin costisitor; 
2. fabricarea unei 
nomenclaturi 
foarte largi de 
produse 
3. pentru munci 
personalizate se 
instalează sisteme 
flexibile; 
4. utilizarea 
eficientă a 
utilajelor; 
5. adaptarea facilă 
la o mare 
varietate de 
produse. 

1. drumul parcurs 
de produs este 
continuu, fără 
întoarceri; 
2. utilizarea 
eficientă a 
echipamentelor şi 
operatorilor; 
3. permite 
automatizarea şi 
robotizarea 
operaţiilor; 
4. control eficient 
al producţiei; 
5. controlul 
calităţii 
produselor se face 
în mod automat, 
de-a lungul 
întregii benzi: 
6. reducere 
volumul de 
transport 
interoperaţional. 

1. îmbinarea 
avantajelor 
amenajării liniare 
cu cele ale 
amenajării 
funcţionale; 
2. simplificarea 
activităţilor de 
pilotaj; 
3. simplificarea 
activităţilor de 
planificare a 
producţiei; 
4. simplificarea 
activităţilor de 
programare a 
producţiei; 
5. reducerea 
timpilor de pus în 
funcţiune; 
6. manipulare facilă 
a produselor; 
7. reducerea cu 
15% a spaţiului 
necesar; 
8. reducerea 
duratelor de 
fabricaţie; 

9. reducerea 
timpilor de 
aşteptare a PS  

1. adaptarea 
rapidă la 
produse 
diferite; 
2. 
amenajarea 
este flexibilă 
şi nu cere o 
organizare 
pretenţioasă 
şi 
costisitoare. 

Dezavantajele 
amplasării 

1. manipulări 
costisitoare; 
2. dificultăţi de 
manipulare şi 
circulaţie între 
secţii, deoarece 
traseul reperelor 
este neregulat; 
3. resursa umană 
are o calificare 
înaltă; 
4. complexitatea 
ordonanţării 
producţiei. 
 

1.flexibilitate 
foarte redusă în 
raport cu 
schimbările 
sortimentale ale 
produselor de 
fabricat; 
2.echipamente 
specializate 
costisitoare; 
3. în cazul 
apariţiei unui loc 
îngust atrage 
riscul opririi 
întregii linii de 
fabricaţie; 
5. dificultatea 
echilibrării liniilor 
de fabricaţie; 
 

1.implementarea 
sistemului de 
gestiune a 
grupurilor de 
produse; 
2. efecte 
îndelungate asupra 
structurii 
administrative şi 
asupra 
personalului. 

1. costul 
mişcării 
produsului 
este ridicat; 
2. calitatea 
execuţiei 
depinde de 
calificarea 
operatorilor. 
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Amplasarea în flux este specifică organizării de tip flow shop, iar amplasarea 
funcţională, cea celulară şi amenajarea fixă, sunt tipice modului de organizare job 

shop.  
În industrie se utilizează extrem de des amplasarea hibridă, concentrată pe 

produs şi proces. 
Amplasarea maşinilor într-un atelier este indicat a se realiza în urma 

efectuării unui studiu amplu, care să permită reducerea semnificativă a timpilor de 
procesare. 

În urma aplicării metodei indicilor de constanţă (secţiunea 6.2.2), a rezultat 

faptul că, pentru prima linie de fabricaţie, forma de organizare a producţiei este cea 
succesivă cu ritm liber, iar pentru cea de-a doua linie, organizarea mixtă sau 
paralelă cu ritm liber. Datorită acestui fapt, şi pentru o mai bună dispunere a 
utilajelor care să permită materialelor, operatorilor şi informaţiilor, să circule într-o 

manieră sigură şi eficace, trebuie stabilit modul optim de dispunere spaţială. 
Pentru C1, se va realiza o amplasare celulară a utilajelor. Această formă de 

amenajare spaţială permite minimizarea duratelor activităţilor de transport, în raport 

cu amenajarea pe grupe de maşini şi asigură o anume flexibilitate fabricaţiei, în 
raport cu liniile de producţie. 

Pentru L2, unde tipul de producţie predominant este cel de serie mare, 
formată dintr-o gamă redusă de produse fabricate în mari cantităţi, se va aplica o 
amplasare spaţială după produsul fabricat. Amenajarea de acest tip se adoptă atunci 
când modul de organizare a producţiei este flow shop. Problema esenţială, care se 

va urmări cu mare rigurozitate o reprezintă asigurarea unui flux continuu al mişcării 
produselor, fără reveniri la locurile de muncă parcurse. În funcţie de spaţiul 
disponibil, parcursul fluxurilor pot fi în linie dreaptă, în formă de T, U, S, L sau orice 
altă formă, cu condiţia garantării circulaţiei continue şi unidirecţionale.  

În C1 trebuie amplasate utilajele U1U4, conform tabelului  6.24, iar pe L2, 

utilajele U5U22 (tab. 6.22). Din cele 18 utilaje rămase disponibile pentru L2, două 
trebuie alocate celor două produse - racord GS tip A PN 160 și racord GS tip B PN 
160 (prezentate în anexele 11 și 12), acestea rezultând în urma asamblării unor 

repere (niplu 1, niplu 2, ștuţ și piuliţă) ce sunt fabricate pe L2.   
 

6.2.5. Amplasarea utilajelor 
 

Din acest moment sunt tratate toate produsele prezentate în secţiunea 6.1,  
în cadrul programului de fabricaţie (tabelul 6.1). 

 
6.2.5.1. Amplasarea utilajelor în cadrul celulei de fabricaţie C1 

 
În general, pentru realizarea unei amplasări de atelier trebuie parcurşi 

anumiţi paşi, etape. Prima etapă, care s-a parcurs încă din secţiunea 6.2.1, a 
reprezentat-o determinarea familiilor de piese şi a procesului de producţie 
necesar. Fiecărei familii de piese îi corespunde o gamă de operaţii caracteristice, 
prezentate în tabelele 6.23 şi 6.25. Cea de-a doua etapă o reprezintă analiza 
proceselor. În această etapă se utilizează metode euristice constructive (metoda 

verigilor, metoda CORELAP) sau de comutare (metoda gamelor fictive, algoritmul 
CRAFT). Implantarea teoretică este următoarea etapă, în care nu există 

preocuparea faţă de amplasarea reală a utilajelor. Ultima etapă trebuie să ţină 
seama de restricţiile tehnice şi să se aleagă amplasarea cea mai bine adaptată în 
funcţie de suprafeţele disponibile, amplasamentul culoarelor de acces etc. În 
continuare, se vor trata în parte, fiecare dintre aceste etape. 
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Etapa I. Determinarea familiilor de piese şi a procesului de producţie 
necesar 
 
Ținând cont de faptul că departajarea pe familii de piese a fost deja tratată 

în secţiunea 6.2.1, se va trece la următoarea etapă.   

Înainte de a trece la aplicarea metodelor de amplasare a utilajelor în C1,  
fiind vorba despre o celulă de fabricaţie, este indicat a se efectua o analiză R-T 
(rută-timp). Aceasta se face distinct, pe fiecare produs (P) în parte, utilizând o 
diagramă multiprodus (tabelul 6.27), în care sunt reprezentate itinerarele 
tehnologice (R), ale fiecărui produs, notându-se ordinea executării operaţiilor, 
utilajele necesare și gradul de ocupare a acestora.  

 
Tabelul 6.27. Diagrama multiprodus pentru C1 

Operaţii Familia de piese % al 
operaţiilor 

din volumul 
producţiei Nr. Denumire 

Bulon 
filetat 1 

A 

Bulon 
filetat 2 

B 

Bolţ 
filetat 

C 
Bolţ 

D 

1 Debitare 
    13,2%      

A-2,7; B-8,8 
C-0,7; D-1 

2 
Strunjire 
frontală 

    4,9% A-1,9 
C-1,5; D-1,5 

3 Centruire 
    1,8% 

A-1,3; C-0,5 

4 
Strunjire 
degroşare, 
finisare 

    8,9% 
A-5,4; C-2; 
D-1,5 

5 

Strunjire 

degroşare, 
finisare 

    4,9% 
C-4,4; D-0,5 

6 
Strunjire pentru 
filet 

    22,6%  
B-17,7; C-
1,5; D-3,4 

7 Teşire     1% 
C-0,5; D-0,5 

8 Filetare 
    42,7%,  

A-5,9; B-
35,3; C-1,5 

% al produselor din 
volumul producţiei 

17,3 61,8 12,6 8,3 100 

 
Având în vedere faptul că în tabelul 6.23 s-a făcut o grupare a activităţilor pe 

cele patru utilaje selectate, s-a realizat diagrama multiprodus prezentată în tabelul 
6.28, pornind de la tabelul 6.27. 
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Tabelul 6.28. Diagrama multiprodus după gruparea activităţilor 

Operaţii/MU Familia de piese % al 
operaţiilor 

din volumul 
producţiei Nr. Denumire 

Bulon 
filetat 1 

A 

Bulon 
filetat 2 

B 

Bolţ 
filetat 

C 
Bolţ 

D 

1 
Debitare + 
Centruire / U1 

    
15 

2 
Strunjire 
frontală + 

Filetare / U2 

    
47,6 

3 

Strunjire 

degroşare, 
finisare + 
Strunjire pentru 

filet / U3 

  

 

  

31,5 

4 

Strunjire 
degroşare, 
finisare + Teşire 
/ U4 

    

5,9 

% al produselor din 
volumul producţiei 

17,3 61,8 12,6 8,3 100 

  
Se observă o încărcare mai mare la utilajele U2 și U3, constând într-un 

procent de 47,6%, respectiv 31,5%.  

 
Etapa a II-a. Analiza proceselor  
 
În această etapă se concretizează procedura de proiectare pentru celula C1, 

iar pentru aceasta se va aplica metoda verigilor, iar mai apoi se va verifica cu 
ajutorul metodei CRAFT, modul de amplasare spaţială a utilajelor. 

Stabilirea amplasării utilajelor pe baza relaţiilor de producţie dintre acestea, 
poate fi făcută utilizând diferite metode. Însă, nici una dintre metode nu acoperă 
întreaga problematică a amenajării spaţiale a SPRI. Fiecare dintre aceste metode au 
fost dezvoltate şi aplicate în proiectarea anumitor SPRI. 

 Există două categorii de metode de amplasare spaţială: metode matematice 
şi metode euristice[48]. Metodele euristice, chiar dacă nu totdeauna conduc la 
soluţiile optime ale problemei, ca în cazul metodelor matematice, ele contribuie la 

obţinerea unor soluţii apropiate de acestea. Însă, în cazul problemelor complexe, 
aproximaţiile euristice conduc la obţinerea unor rezultate mai bune decât în cazul 
folosirii metodelor matematice. 

Se remarcă două tipuri de metode euristice: constructive şi de comutare 
[48]. 

În studiul de caz prezentat, se porneşte de la aplicarea unei metode euristice 
constructive, în cadrul căreia varianta de amplasare se realizează iterativ. Cea mai 

uşor de utilizat este metoda verigilor, metodă derivată din metoda CORELAP 
(COmputerized RElationship LAyout Planning), cea mai reprezentativă dintre 

metode. Metoda verigilor furnizează doar poziţiile relative ale utilajelor. 
Apoi, plecând de la acest amplasament şi aplicând o metodă euristică de 

comutare, metoda CRAFT (Computerized Relative Allocation of Facilities Technique), 
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amplasamentul utilajelor se poate îmbunătăţi prin comutarea succesivă a utilajelor 
între ele, pe baza unor criterii, iniţial stabilite. 

Este vizat de fapt, minimul lungimii traseului parcurs de o piesă, care se 
realizează pe itinerariul tehnologic propus. 

 
Analiza proceselor utilizând metoda verigilor 
 
Metoda verigilor este o metodă de amplasare generală, fiind şi una dintre 

cele mai cunoscute şi cele mai utilizate în cazul identificării amplasării economice 

într-o secţie productivă în care se prelucrează mai multe produse pe aceleaşi maşini. 
Această metodă are ca obiectiv minimizarea traseelor de transport ale obiectivelor 
şi/sau executanţilor între posturile amplasate într-un atelier sau secţie.  

Metoda verigilor este generală, putând fi utilizată la optimizarea amplasării 

posturilor de lucru atât pentru celule de fabricaţie (C), grupe de posturi (G), cât şi 
pentru linii de producţie în flux multiobiect. 

În C1 [93] se fabrică produsele P11P14, care au gamele de operaţii 
prezentate în tabelul 6.29. 

Se parcurg patru etape în aplicarea acestei metode: 
1. Identificarea verigilor. 
În diagrama multiprodus (tab.6.29), pe baza fluxului tehnologic de 

prelucrare a produselor C1, se identifică verigile. 
 

Tabelul 6.29. Diagrama multiprodus pentru celula 1 de fabricaţie 

Denumire 
produs / 
nr. buc 

Caracteristici 
Număr operaţie / utilaj 

1 2 3 4 5 6 7 8 

P11 
352 buc 

Proc. tehnologic U1 U2 U1 U3 U2    

Verigi   U1U2; U2U1; U1U3; U3U2   

P12 

2304 buc 

Proc. tehnologic U1 U3 U2      

Verigi    U1U3; U3U2 

P13 
128 buc 

Proc. tehnologic U1 U2 U1 U3 U4 U3 U4 U2 

Verigi    U1U2;U2U1;U1U3;U3U4;U4U3;U3U4;U4U2 

P14 
128 buc 

Proc. tehnologic U1 U2 U3 U4 U3 U4   

Verigi    U1U2 ;U2U3 ;U3U4 ;U4U3 ;U3U4 

 
2. Stabilirea ordinii de amplasare a utilajelor. 
Pentru a stabili ordinea de amplasare a utilajelor se parcurg următorii paşi: 
- Se stabileşte numărul verigilor şi al legăturilor (tab.6.30). 

- Se stabileşte intensitatea de trafic pentru fiecare utilaj (tab.6.31). 
- Se stabileşte ordinea de amplasare a utilajelor, în funcţie de activităţile 

de trafic determinate anterior. 
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Tabelul 6.30. Tabelul verigilor şi al legăturilor – C1 

 
 
Numărul verigilor (v) şi al legăturilor (l) sunt notate în celulele de pe 

diagonala matricei. Ele se determină astfel: 
- numărul verigilor este dat de numărul celulelor pline de pe verticala şi de 

pe orizontala fiecărui utilaj; 
- numărul legăturilor este dat de numărul tuturor produselor notate în 

celulele de pe verticala şi de pe orizontala fiecărui utilaj. 
 

Tabelul 6.31. Tabelul intensităţilor de trafic 

 
 
În tabelul intensităţii de trafic s-a înlocuit simbolul fiecărui produs cu 

numărul corespunzător de bucăţi. 
Ordinea de amplasare a utilajelor  este dată de ordinea descrescătoare a 

valorilor intensităţilor de trafic, determinate anterior.  
Ordinea de amplasare este următoarea: U3 – U2 – U1 – U4. 
 
3. Amplasarea teoretică preliminară a utilajelor 

Primele utilaje care vin amplasate în nodurile din centru reţelei sunt primele 
trei utilaje şi anume: U3 – U2 – U1, care vor ocupa nodurile din vârfurile unui 
triunghi. 

Ultimul utilaj care necesită amplasare este U4. Există următoarele posibilităţi 
de amplasare ale acestuia şi anume: 

• în faţa laturii U3 – U2;            U4U3 + U4U2 = 768 + 128 = 896 
• în faţa laturii U2 – U1;            U4U2 + U4U1 = 128 + 0 = 128 

• în faţa laturii U1 – U3;            U4U1 + U4U3 =  0 + 768 = 768 
 Utilajul U4 poate fi amplasat în faţa laturii U3 – U2, deoarece este cea mai 
mare intensitate de trafic (fig. 6.2). 
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Fig.6.2. Stabilirea teoretică a poziţiilor de amplasare a utilajelor 

 

Pentru fiecare produs realizat pe reţeaua cu poziţiile relative teoretice 
stabilite în figura de mai sus, se reprezintă grafic traiectoriile fluxurilor tehnologice, 
prezentate în figurile 6.3 şi 6.4, pentru produsele P11, P12, P13 şi P14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig.6.3. Graficul traiectoriilor fluxurilor tehnologice ale produselor P11 şi P12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.6.4. Graficul traiectoriilor fluxurilor tehnologice ale produselor P13 şi P14 
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Fig.6.5. Definitivarea amplasării utilajelor 

 

 4. Adaptarea amplasării teoretice la condiţiile reale 
Ultima etapă este cea de adaptare a amplasării utilajelor la condiţiile reale 

privind forma şi dimensiunile utilajelor şi a sistemului de producţie. Această etapă se 
va realiza odată cu finalizarea ultimei etape de parcurs pentru realizarea amplasării 
spaţiale a maşinilor-unelte. 

 
Analiza proceselor utilizând metoda CRAFT 

 
În cadrul metodelor euristice de comutare, se pleacă de la un amplasament 

iniţial al unităţilor, care se îmbunătăţeşte ulterior, tot pe baza unor criterii, prin 
comutarea succesivă a unităţilor între ele. Metoda CRAFT  a stat la baza dezvoltării 

acestor tipuri de metode. 
 Metoda CRAFT utilizează, în vederea stabilirii poziţiei relative a utilajelor, 

date privind fluxul dintre acestea. 
Utilajele de pe linia 1 de fabricaţie au următoarele dimensiuni: 
U1 - Strungul paralel 1971 (560x2000) (S203/510) ≈ 1,5 x 3,0 = 4,5 m2 
U2 - Strungul frontal 1979 (630x1000) (S65/490) ≈ 1,5 x 2,0 = 3 m2 

U3 - Strungul paralel 1978 (710x2000) (S79/490) ≈ 1,5 x 3,0 = 4,5 m2 
U4 - Strungul cu vârf 1977 (1000x2800) (S59/490) ≈  1,5 x 4,0  = 6 m2  
   

Tabelul 6.32. Mărimea suprafeţelor MU 

Unitatea Mărimea 

U1 4,5 m2 

U2 3 m2 

U3 4,5 m2 

U4 6 m2 

 
În tabelul 6.32 sunt date mărimile suprafeţelor maşinilor-unelte (în m2), 

între care există fluxurile menţionate în diagrama din cadrul tabelul 6.33. 
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Tabelul 6.33 

 
 
 Amplasamentul actul se consideră a fi cel realizat în urma aplicării metodei 
verigilor (fig.6.5 sau fig.6.6). 
 

 
 

Fig.6.6. Amplasarea actuală a utilajelor 
 
 Distanţele (pe direcţii rectangulare) dintre centrele celor patru maşini se 
calculează astfel: 
U1: (4.5; 2.25)            

U2: (5; 0.75)               
U3: (1.5; 2.25)            
U4: (2; 0.75)              

U1-U2 = 4.5–5 + 2.25–0.75 = 2 

U1-U3 = 4.5–1.5  + 2.25–2.25 = 3 

U1-U4 = 4.5–2  + 2.25–0.75 = 4 

U2-U3 = 5–1.5 + 0.75–2.25 = 5     

U2-U4 = 5-2  + 0.75-0.75 = 3 

U3-U4= 1.5-2 + 2.25-0.75 =2 
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 Rezultatele obţinute se trec într-o altă diagramă „de la-la”, prezentată în 
tabelul 6.34. 

Tabelul 6.34 

 
 

Acum, având toate datele necesare, se poate calcula valoarea criteriului de 
evaluare (VCE) a amplasamentului iniţial sau mărimea totală a fluxurilor dintre 
utilaje, care reprezintă valoarea de referinţă a criteriului (tab. 6.35). 

 

Tabelul 6.35 

 
 

Plecând de la amplasamentul iniţial (fig.6.8), metoda CRAFT realizează 

îmbunătăţiri ale acestuia, prin schimbarea succesivă a poziţiei a câte două maşini, 
astfel încât să rezulte în final o VCE cât mai mică. Se permută succesiv câte două 
unităţi, însă doar acele maşini care sunt adiacente. 

Maşinile a căror poziţie poate fi modificată sunt: 
o U1 cu U2 
o U1 cu U3 

o U1 cu U4 
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o U2 cu U4 
o U3 cu U4 

Programul informatic WinQSB [84] poate schimba poziţia nu doar a câte 
două utilaje, ci chiar trei, sau se pot schimba două şi apoi trei utilaje, sau invers, 
trei, apoi două (fig.6.7). 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
Fig.6.7. Opţiuni de rezolvare a problemei 

 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Fig.6.8. Amplasamentul iniţial 

 

 Centrul calculat pentru fiecare dintre cele patru utilaje este prezentat în 

figura 6.9, iar distanţele dintre centrele acestora sunt redate în figura 6.10. 
 

 
Fig.6.9. Centrul calculat pentru fiecare dintre utilaje din cadrul C1 

 

 
Fig.6.10. Distanţele dintre centrele utilajelor din cadrul C1 
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 Se poate observa că toate rezultatele prezentate în figurile 6.8, 6.9 şi 6.10 
sunt duble faţă de cele calculate (tab.6.34 şi 6.35). Acest lucru se datorează faptului 

că în cadrul figurii 6.6, nu sunt numerotate toate celulele, ci doar din două în două. 
Pentru introducerea datelor în program s-au numărat toate celulele, astfel în loc de 
6, erau 12 coloane şi în loc de 3, erau 6 rânduri. 

După permutarea a câte două utilaje, cea mai mică valoare obţinută este 
VCE=8921,33 (valoarea reală fiind 4460,66), iar amplasarea maşinilor este 
prezentată în figura 6.11.  

 

 
Fig.6.11. Opţiunea „Schimbarea a 2 compartimente” 

 
 Soluţia amplasării utilajelor în celula 1 de fabricaţie, oferită de WinQSB, în 

urma schimbării a 3 maşini, cu mărimea totală a fluxurilor cea mai mică, este dată în 
figura 6.12. 
 

 
Fig.6.12. Opţiunea „Schimbarea a 3 compartimente” 

 
În cazul opţiunii „Schimbarea a 2 şi apoi a 3 compartimente”, soluţia cea mai 

bună este identică cu cea obţinută în cazul opţiunii „Schimbarea a 2 compartimente” 
(fig.6.11). 

Pentru C1, opţiunea „Schimbarea a 3 şi apoi a 2 compartimente” conduce la 

soluţia îmbunătăţită a problemei (fig.6.13). 
Se observă în figura 6.13, că metoda CRAFT nu poate lua în considerare o 

formă predefinită a unităţilor de amplasat, dar le alocă o anumită suprafaţă. 

BUPT



              6.2 - Proiectarea Sistemelor de Producţie de Rang Inferior - SPRI 167 

 
Fig.6.13. Soluţia îmbunătăţită 

 

Dacă e să se ţină cont de formele utilajelor, dar şi de soluţiile oferite de 
WinQSB, se poate calcula uşor şi rapid varianta optimă a aranjării utilajelor din C1. 

 

Tabelul 6.36 

 
 

Se porneşte de la cea mai bună soluţie oferită în urma aplicării opţiunilor 
„Schimbarea a 2 compartimente” (fig.6.11) şi „Schimbarea a 2 şi apoi a 3 
compartimente”, se calculează distanţele dintre centre geometrice ale utilajelor (tab 
6.36), iar apoi se apoi se trece la calcularea VCE (tab.6.37).  

 

Tabelul 6.37 
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 Amplasarea utilajelor prezentată în figura 6.14. a fost îmbunătăţită faţă de 
cea realizată în urma utilizării metodei verigilor (fig.6.6). 
 

 
Fig.6.14. Amplasarea utilajelor 

 
  Etapa a III-a. Amplasarea teoretică a utilajelor 

 
Schema teoretică de amplasare a locurilor de muncă (figura 6.5), realizată 

ca urmare a utilizării metodei vergilor, poate fi prezentată de maniera celei din figura 

6.15. 

 
Fig.6.15. Schema amplasării utilajelor și a fluxurilor dintre acestea, în cadrul C1 
 

În figura 6.16, este reprezentată amplasarea utilajelor, ca rezultat al aplicării 
metodei CRAFT. În urma reprezentării grafice a traiectoriilor fluxurilor tehnologice a 
celor 4 piese fabricate în C1, se observă intersectări ale fluxurilor produselor P13 şi 
P14. Rezultă deci, că amplasarea obţinută în urma aplicării metodei verigilor rămâne 
cea luată în considerare în continuare. 
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Fig.6.16. Traiectoriile fluxurilor tehnologice ale produselor C1 – varianta îmbunătăţită 

  

 Etapa a IV-a. Restricțiile tehnice apărute în amplasarea reală 
 

Conform normelor specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea 
metalelor prin așchiere, la amplasarea utilajelor trebuie să se ţină cont de distanţele 
minime dintre gabaritul lor funcţional maxim și celelalte elemente înconjurătoare  
conform tabelului 6.38. 

 

Tabelul 6.38. Distante minime de amplasare a mașinilor-unelte și utilajelor de prelucrare  
prin așchiere faţă de elementele înconjurătoare 

Nr.
crt  

Distanţa de la 
mașină la: 

Zonă de 
lucru 

intercalată 

Gabaritul în mm 

Obs Mic, până 
la 

500x750 

Mediu, de la 
1500x750 la 
3500x2000 

Mare, de la 
3500x2000 

la 
5000x3000 

Foarte 
mare, 
peste 

5000x3000 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1 
Elementele 
construcţiei 

(perete, stâlp) 

fără 400 500 600 800 
*) 

una 800 800 1000 1200 

2 

Elementele de 
încălzire 

montate lângă 
perete 

fără 800 800 800 800 
Se va evita 

această 
amplasare în 

cazul mașinilor 
de precizie 

ridicată 

una 1200 1200 1200 1200 

3 
Drum carosabil 
și de trecere 

fără 300 300 400 500 
Exclusiv 

lăţimea benzii 
de limitare a 

drumului 
carosabil 

una 1000 1000 1200 1300 

4 
Altă mașină-

unealtă 

fără 400 600 800 1200 

1 om la două 
mașini 

una 1000 1200 1400 1600 

comună 1200 1400 1600 1800 

două 1400 1600 1800 2000 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

5 

Elementele de 

mecanizare 
(căi cu role, 

transportoare 
etc.) 

fără 600 700 800 1000 

*) 

     

     

     

una 1000 1100 1200 1400 

6 

Loc de 
depozitare, 
obiecte de 
inventar 

fără 300 400 500 600 

*) 

una 800 800 1000 1200 

Sursa: după [202, 203] 

NOTA: *) Susceptibile de micșorări cu respectarea condiţiilor funcţionale. Dacă 
spaţiul respectiv servește pentru deservirea și întreţinerea mașinilor și utilajelor, el 
nu va fi mai mic de 400 mm. 
 

Utilajele utilizate în ambele celule de fabricaţie sunt utilaje mari, de aceea 
datele necesare acestui studiu sunt trecute în tabelul 6.39.  

 

Tabelul 6.39. Distante minime de amplasare a utilajelor mari de prelucrare 
prin așchiere faţă de elementele înconjurătoare 

Nr. 

crt 
Distanţă 

Dimensiune 

[mm] 
1 Distanţa dintre utilaj și elementele construcţiei (perete, stâlp) 600 

2 Distanţa dintre utilaj și elementele de încălzire montate lângă perete 800 

3 Lăţimea maximă a zonei libere din faţa utilajului spre drumul carosabil 
și de trecere 

400 

4 Distanţa dintre două utilaje așezate în paralel, unde lucrează un singur 
operator la două mașini 

1400 

5 Distanţa dintre două utilaje așezate în paralel sau între două bancuri 
de lucru duble, între care există două locuri de muncă (doi operatori 
care stau spate în spate)  

1800 

6 Distanţa dintre un utilaj și un loc de depozitare 500 

 
 Ținând cont de aceste distanţe minime prezentate în tabelele 6.38 și 6.39, 
putem calcula suprafaţa necesară instalării celulelor de fabricaţie.  

 Amplasarea reală se poate realiza după stabilirea spaţiului necesar 
amplasării celulelor de fabricaţie și pentru prelucrarea celorlalte produse propuse 
studiului (secţiunea 6.3). 
  
 6.2.5.2. Amplasarea utilajelor pe L2 
 

Deoarece tipul de producţie predominant pe L2 este cel de serie mare, 

pentru stabilirea poziţiilor utilajelor pe această linie, se utilizează metoda gamelor 

fictive. Înaintea aplicării algoritmului CRAFT, utilizând programul informatic WinQSB, 
ca și în cazul anterior, la amplasarea utilajelor în cadrul C1, se mai calculează 
aplicând o metodă proprie (AOI). Se va realiza și un studiu comparativ între cele 
două metode. 
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Etapa I. Determinarea familiilor de piese şi a procesului de producţie 

necesar 
 
Pentru L2, se pun la dispoziţie 18 utilaje, pentru executarea celor 7 activităţi 

(conform tabelului 6.25). În tabelul 6.40 este reprezentată diagrama multiprodus.  
 

Tabelul 6.40. Diagrama multiprodus pentru L2 

Operaţii Familia de piese 
% al 

operaţiilor din 
volumul 

producţiei Nr. Denumire 
Niplu 

1 
A 

Niplu 
2 
B 

Ştuţ 
C 

Piuliţă 
D 

Bucşă 

de 
fixare 

E 
Tampon 

F 

1 Găurire 

 
 

     17,62%   
A-1,98; B-1,48 
C-0,98; D-1,98 
E-3,35; F-7,85 

2 Adâncire 
 
 

     7,66% A-1,48; 
C-0,6; E-1,11; 
F-4,47 

3 
Strunjire 
exterioară 

      36,63%  
A-2,46; B-2,17 
C-0,6, E-15,7; 
F-15,7 

4 
Strunjire 
interioară 

      12,09% B-0,5 
C-1,4; D-2,36; 

F-7,83 

5 Filetare 
 
 

     14,97% 
A-2,96; B-3,45 
D-2,96; E-5,6 

6 Retezare 

 

 

     8,41% 
A-0,98; B-0,78, 
C-0,6; D-1,57; 
E-2,25; F-2,23 

7 Teşire 
 
 

     2,62% D-0,4; 
E-1,11 F-1,11 

% al produselor 
din volumul 
producţiei 

9,87 8,39 4,15 9,28 29,12 39,19 100 

 
Etapa a II-a. Analiza proceselor  
 
Metoda gamelor fictive 
 

Metoda gamelor fictive este o metodă euristică de comutare utilizată în 
stabilirea poziţiei relative a utilajelor, pentru fabricarea unor produse cu tehnologie 
asemănătoare, pe linie de producţie multiobiect [48].  

Această metodă are ca și obiectiv obţinerea amplasării unui număr minim de 
utilaje, pe care fluxul tehnologic să se realizeze unidirecţional. 

 Pentru a stabili poziţia relativă a utilajelor în cadrul L2 pe care urmează a fi 

fabricate cele 6 produse, notate: P21  P26, se parcurge o serie de şase etape. 
Activităţile (operaţiile) efectuate pentru realizarea acestor produse se vor simboliza 

conform tabelului 6.25, din cadrul secţiunii 6.2.3. 
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 Se porneşte de la datele cuprinse în tabelul 6.41, care reflectă succesiunea 
operaţiilor din procesul tehnologic, volumul  de producţie, precum şi timpul normat 

unitar (în min – maşină) pe fiecare operaţie. 
 

Tabelul 6.41. Procesele tehnologice ale produselor de realizat 

 
 

În aplicarea acestei metode trebuie parcurse șase etape. 
 1. Inventarierea operaţiilor 

Se realizează pe baza datelor din tabelul 6.40. Se procedează la 
inventarierea operaţiilor pe numere de ordine de execuţie al operaţiilor, astfel, de 
exemplu, activitatea I, în tabelul 6.41, apare la numărul de ordine 1, la produsele 
P21, P22, P23, P24 şi P25, iar la produsul P26, la numărul de ordine 2. 

 

Tabelul 6.42. Inventarierea activităţilor 

Tip 
activ. 

Nr. op. în cadrul procesului 

P21 P22 P23 P24 P25 P26 

I 1 1 1 1 1 2 

J 2 - 2 - 2 3 

K 3 2,5 4 - 4,5 1,5 

L - 4 3,6 2,3 - 4 

M 4 3,7 - 4 3 - 

N 5 6 5 5 6 6 

O - - - 6 7 7 

 
2. Stabilirea frecvenţei operaţiilor 
În tabelul 6.42. este prezentată frecvenţa de apariţie a fiecărei tip de 

activitate pe diferite poziţii de ordine din cadrul proceselor tehnologice. Dacă se ia ca 

exemplu, din nou activitatea I, se observă că frecvenţa de apariţie a acestei activităţi 
la numărul de ordine 1, este de cinci ori, iar la numărul de ordine 2, o singură dată. 

În urma completării tabelului 6.43, se stabileşte ordinea iniţială de 
amplasare a utilajelor, care este următoarea: I – J – L – M – K – N – O. 
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Tabelul 6.43. Frecvenţa apariţiei activităţilor 

Tip 
activ. 

Nr. de ordine al operaţiilor 

1 2 3 4 5 6 7 

I 5* 1 - - - - - 

J - 3* 1 - - - - 

K 1 1 1 2 3* - - 

L - 1 2* 2 - 1 - 

M - - 2* 2 - - 1 

N - - - - 3* 3 - 

O - - - - - 1 2* 

 * Poziţia iniţială de amplasare a utilajelor 
 

 3. Întocmirea planului de încărcare al operaţiilor în cadrul procesului 

tehnologic. 
Pentru generarea tabelul 6.44, se procedează astfel: 

 - se cumulează timpii de prelucrare, pe tipuri de operaţii şi pe numere de 
ordine a operaţiilor. De exemplu, valoarea 217880 min/an (tabelul 6.44), provine de 
la reperele  P21, P22, P23, P24 şi P25, care au ca primă operaţie, operaţia I, şi 
reprezintă consumul anual de timp pentru realizarea acestei operaţii.  

 - numărul teoretic de utilaje, rezultă prin împărţirea consumului anual de 
timp de la fiecare tip de operaţie, la fondul anual de timp (Fd=230.400 min/an, 
calculat la secţiunea 6.2.2). 
 

Tabelul 6.44. Încărcarea locurilor de muncă 

Tip 

activ. 

Nr. de ordine al operaţiilor Timp 

total 
necesar 

Nr. loc 

muncă 1 2 3 4 5 6 7 

I 217880 174720 - - - - - 392600 2 

J - 71160 99840 - - - - 171000 1 

L - 44000 30800 185720 - - 8800 269320 2 

M - - 168800 132000 - - 33000 333800 2 

K 174720 26400 55000 187920 371440 - - 815480 4 

N - - - - 70400 117440 - 187840 1 

O - - - - - 8800 49920 58720 1 

 
 4. Reprezentarea grafică a traiectoriilor fluxurilor tehnologice  

Reprezentarea grafică a traiectoriilor fluxurilor tehnologice este dată în 
tabelul 6.45. 

Se constată în tabelul 6.45, apariţia unor întoarceri ale fluxurilor pentru 

produsele P21, P22, P23 şi P26. 
 La produsul P21 există o singură întoarcere, de la K→M; la fel şi la P23, însă 

de la N→L, iar la P26, de la K→I. La produsul P22, se observă două întoarceri în flux, 

de la K→L şi de la N→M. 
Pentru eliminarea întoarcerilor care apar există două posibilităţi: 

1. schimbarea ordinii de amplasare a utilajelor; 

2. studierea posibilităţilor amplasării aceluiaşi tip de utilaj pe mai multe numere 
de ordine. 
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Se observă că prin schimbarea ordinii de amplasare a utilajelor, de exemplu, 
amplasarea unui utilaj pentru activitatea M după activitatea K, se elimină întoarcerile 

în fluxul produsului P21. 
 

Tabelul 6.45. Reprezentarea grafică a fluxurilor tehnologice 

Nr. 
op. 

MU Traiectoriile fluxurilor tehnologice 

Tip Nr P21 P22 P23 P24 P25 P26 

1 I 2 
 
 

     

2 J 1 
 
 

     

3 L 2 
 
 

     

4 M 2 
 
 

     

5 K 4 
 

 

     

6 N 1 
 
 

     

7 O 1 
 

 

     

 
5. Stabilirea ordinii teoretice finale 
Pentru a stabili ordinea teoretică finală, s-au făcut permutări între perechi de 

utilaje între care apar întoarceri, dar tot nu s-au reglat toate fluxurile tehnologice, 
aşa că se trece la introducerea operaţiilor fictive. Se introduce o maşină pentru 

activitatea L şi se reglează fluxul produsului P23. Mai rămâne o singură întoarcere, în 
fluxul produsului P22, de la N→M, aşa că mai introducem o maşină fictivă – M. 

Noua ordine teoretică a locurilor de muncă, conform tabelului 6.46 este: K-

I-J-K-M-L-K-M-N-M-L-O. 
 

6. Realizarea schiţei liniei de producţie 
Realizarea schiţei liniei de producţie este ultima etapă de parcurs până la 

finalizarea amplasării utilajelor liniei de fabricaţie 2. 
 Cunoscându-se acum numărul utilajelor asociate fiecărui loc de muncă, 
înainte de a realiza amplasarea finală a acestora, pentru cea de-a doua linie, se 

întocmeşte un tabel în care se va specifica gradul de încărcare a fiecărui utilaj, 
circuitele produselor, timpul necesar total şi de asemenea, timpul disponibil total 
pentru efectuarea tuturor activităţilor (tab.6.47). 

În tabelul 6.47, se poate observa o supraîncărcare a utilajelor U9, U10 şi 
U12 (activitatea L, număr ordine – 6 şi activitatea K, număr ordine - 7) cu peste 
13%, respectiv 21%, ceea ce înseamnă că mai este nevoie de o suplimentare cu 
încă un utilaj pentru fiecare dintre activităţi (tab. 6.47 – U22, număr de ordine 11, 

activitatea K).  La activitatea K se mai regăsesc încă două utilaje: U21, la numărul 
de ordine 1 şi U15, la numărul de ordine 4. Primul utilaj are un grad de încărcare de 
75,83%, însă cel de-al doilea, are o încărcare de doar 35,32%. Nu se poate face o 

echilibrare a încărcărilor utilajelor acestei activităţi, deoarece s-ar produce întoarceri 
în traficul produselor P21, P22 şi P26.  
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Tabelul 6.46. Circuitul produselor după eliminarea întoarcerilor 

 
 

 În cazul activităţii M, la numărul de ordine 8 (tab.6.47), se observă o 
încărcare de 57,29%, iar la activitatea O, număr de ordine 12 (tab.6.47), gradul de 
încărcare este de 25,48%. 

 

Tabelul 6.47. Gradul de încărcare a utilajelor 
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Utilajul U14, activitatea L, număr de ordine 11 (tab.6.47), este utilizat doar 
pentru produsul P23 şi doar pentru o durată de procesare de 8800 minute pe an, 

ceea ce nu poate justifica, din punct de vedere economic, menţinerea acestui utilaj 
în configurarea acestei linii de fabricaţie. Aceeaşi problemă o ridică şi menţinerea 
utilajului U19, activitatea M, număr de ordine 10, care are o încărcare de 14,32%, 
ceva mai mare decât a utilajului U14, dar tot extrem de redus. Utilajele U19 şi U14 
(număr ordine 10, respectiv 11) aşa-zise fictive, au fost introduse doar pentru a se 
realiza un flux continuu al mişcării produselor, fără reveniri la locurile de muncă 
parcurse. 

Teoretic, este posibilă eliminarea oricărei întoarceri (reveniri) prin 
suplimentarea numărului de utilaje determinat. Practic, această măsură nu poate fi 
justificată din punct de vedere economic, ţinând cont de încărcarea redusă a tuturor 
utilajelor de pe această linie de fabricaţie. În tabelul 6.48. este prezentat gradul de 

încărcare pe fiecare utilaj în parte. 
 

Tabelul 6.48. Gradul de încărcare defalcat pe fiecare utilaj în parte 

 
 

În tabelul 6.48, la numerele de ordine 5, 7, şi 16, se observă un grad de 
încărcare al utilajelor destul de redus, iar la numerele de ordine 14 și 15, este chiar 
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extrem de redus. Nici la celelalte activităţi nu există încărcări suficient de mari, astfel 
că, ideea organizării unei linii în flux polivalent, nu pare a fi cea raţională. Există 

situaţii în care rezolvarea cu orice preţ a eliminării întoarcerilor de flux, poate atrage 
după sine, izolarea unor utilaje, în poziţii care nu le asigură o încărcare 
corespunzătoare. În astfel de situaţii, se pot admite unele întoarceri de flux şi în 
soluţia finală [1]. 
 De asemenea, pare la fel de rezonabilă ideea renunţării la forma de 
organizare în flux polivalent şi adoptarea organizării celulare sau chiar pe grupe de 
maşini. 

 
Metoda proprie (AOI) 
 
Se  încearcă o metodă nouă, care să se poată mai ușor aplica decât cea 

prezentată anterior. Metoda are ca și obiectiv, la fel ca metoda gamelor fictive, 
obţinerea amplasării unui număr minim de utilaje, pe care fluxul tehnologic să se 
realizeze unidirecţional. Succesiunea operaţiilor din procesul tehnologic, volumul  de 

producţie, precum şi timpul normat unitar (în min – maşină) pe fiecare operaţie se 
prezintă sub formă de tabel, exact ca în cazul aplicării metodei gamelor fictive (tab. 
6.41). 

 
Etapa 1. Datele de intrare ale problemei 
Se pornește de la numerotarea activităţilor, începând cu prima activitate 

(activitatea I), căreia i se atribuie numărul de ordine 1, apoi în continuare până la 
ultima activitate (activitatea O). Apoi se scrie itinerariul tehnologic al fiecărui produs 
astfel: 

P21: 1-2-3-5-6                       P24: 1-4-4-5-6-7 
P22: 1-3-5-4-3-6-5                 P25: 1-2-5-3-3-6-7 
P23: 1-2-4-3-6-4                    P26: 3-1-2-4-3-6-7 
 

Tabelul 6.49. Poziţionarea activităţilor 

Tip 
activ. 

Nr. 
ordine 

REPERE Poziționare 
medie 

Pozi
ție P21 P22 P23 P24 P25 P26 

I 1 1 1 1 1 1 3 8/6=1,33 1 

J 2 2 3 2 4 2 1 14/6=2,33 2 

K 3 3 5 4 4 5 2 23/6=3,83 3 

L 4 5 4 3 5 3 4 24/6=4 4 

M 5 6 3 6 6 3 3 27/6=4,5 5 

N 6 - 6 4 7 6 6 29/6=4,83 6 

O 7 - 5 - - 7 7 19/3=6,33 7 

 
Etapa 2. Stabilirea poziției inițiale a locurilor de muncă 
Pentru a calcula poziţionarea medie a activităţilor (tab.6.49), se însumează 

numerele de ordine ce îi revin fiecărei activităţi, iar valoarea respectivă se împarte la 

numărul de apariţii a activităţii respective în itinerariile produselor.  
Amplasarea teoretică a utilajelor este următoarea:1-2-3-4-5-6-7, adică I-J-

K-L-M-N-O. 
 
Etapa 3. Analiza circuitelor produselor și eliminarea întoarcerilor 

Se observă întoarceri în flux la reperele prezentate în tabelul 6.50. 
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Tabelul 6.50. Reprezentarea grafică a fluxurilor tehnologice (1) 

Nr. 
op. 

Activități Traiectoriile fluxurilor tehnologice 

MU Nr P21 P22 P23 P24 P25 P26 

1 I 1 
 
 

     

2 J 1 
 
 

     

3 K 1 
 

 

     

4 L 1 
 
 

     

5 M 1 
 

 

     

6 N 1 
 
 

     

7 O 1 
 
 

     

 
 Se realizează un tabel (tab.6.51), care are rolul de a prezenta itinerariile 
tehnologice ale produselor, comparativ cu ordinea teoretică, deja stabilită, conform 
tabelului 6.49, care să ajute la eliminarea întoarcerilor în flux.  
 

Tabelul 6.51. Imagine de ansamblu asupra ordinii de amplasare a utilajelor 

Nr. 
crt. 

Ordinea 
teoretică 

Întoar. 
în flux 

P21 P22 P23 P24 P25 P26 

1  K - - - - - K 

2 I  I I I I I I 

3 J  J - J - J J 

4 K  K K - - - - 

5 L  - - L L - L 

6  K - - K - - K 

7 M  M M - M M - 

8  L - L - - - - 

9  K - K - - K - 

10 N  N N N N N N 

11  L - - L - - - 

12  M - M - - - - 

13 O  - - - O O O 

 
 Se pot utiliza și tabelele 6.52 și 6.53 în locul tabelului 6.51. 
 

Tabelul 6.52 

 DENUMIRE REPER 

 P22 P23 P25 P26 

Întoarceri în flux 
 

M→L; L →K; N→M 

  

 

L →K; N→L 

 

M→K K→I; L→K 

 Suplimentare utilaje L, K, M K, L K I, K 

Nr. ordine operaţie 4, 3, 5 3, 4 3 1, 3 

 
 Se introduc utilaje suplimentare pentru activităţile unde apar puncte de 
întoarceri, și anume, I, K, L, M (tab.6.52). Se începe cu activitatea I, pentru care se 
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suplimentează cu un utilaj, care se amplasează după utilajul pe care se desfășoară 
activitatea K și astfel se elimină întoarcerea de la K→I, în fluxul P26. În continuare 

se elimină întoarcerile în itinerariile produselor P22 și P23 (L →K), apoi întoarcerile 
M→K, M→L, N→L și  N→M, conform tabelului 6.53. 
 

Tabelul 6.53. Amplasarea teoretică a utilajelor după eliminarea întoarcerilor în flux 

Întoarceri 
flux 

Amplasarea teoretică a utilajelor 

K→I I     J     K    I    L    M     N    O 

L→K I     J     K    I    L   K   M     N    O 

M→K I     J     K    I    L   K   M    K   N    O 

M→L I     J     K    I    L   K   M    K   L   N    O 

N→L I     J     K    I    L   K   M    K   L   N    L   O 

N→M I     J     K    I    L   K   M    K   L   N    L    M   O 
 

Tabelul 6.54. Reprezentarea grafică a fluxurilor tehnologice (2) 

 
 
 Încă au mai rămas două întoarceri în fluxurile produselor P22 și P26. Pentru 
a elimina întoarcerea de la L→K, din fluxul P22, doar inversăm cele două utilaje (L2 

și K3) între ele (tabelul 6.54). 
Eliminarea întoarcerii din fluxul P26 (tab.6.55), de la I2→J, se realizează 

introducând un utilaj pentru activitatea K în faţa utilajului I1. Acest lucru se 
realizează schimbând locul utilajului K2, singurul utilaj atașat activităţii K, care nu 
influenţează aranjarea finală a utilajelor, respectând principiul liniei drepte. 
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Tabelul 6.55. Reprezentarea grafică a fluxurilor tehnologice (3) 

 
 

Tabelul 6.56. Reprezentarea grafică a fluxurilor tehnologice (4) 
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Etapa 4. Analiza gradului de încărcare a utilajelor 
După fluidizarea fluxurilor tehnologice ale produselor, conform tabelului 

6.55, se trece la verificarea gradului de încărcare a utilajelor. Pentru aceasta trebuie 
să se aibă în vedere tabelul 6.41, care conţine datele privind volumul producţiei, 
precum și timpii de operare, date necesare stabilirii gradului de încărcare al fiecărui 
utilaj în parte, prezentat în continuare în tabelul 6.57. 

Fondul de timp disponibil este de 3840 ore/an, ceea ce înseamnă 230.400 
min/an, calculat cu relaţia 6.2, în secţiunea 6.2.2. 
 În tabelul 6.57 se poate observa că, la poziţiile 2(I1), 7(M1) este nevoie de 

două utilaje, iar poziţia 9(K3), necesită 3 utilaje. Tot pe baza acestui tabel se mai 
poate constata că la poziţia 5(I2), timpii totali de procesare sunt foarte scăzuţi. Pe 
acest utilaj se mai poate procesa încă 186.400 min/an, iar la K2 și M2 mai rămâne o 
diferenţă de 55.680 min/an, respectiv 197.400 min/an. 
 

Tabelul 6.57. Calculul timpilor totali de procesare 

Nr. 
op. 

Activ.
/ 

MU 

Traiectoriile fluxurilor tehnologice Timp 
total 

necesar P21 P22 P23 P24 P25 P26 

1 K2 - - - - - 174720 174720 

2 I1 44000 33000 22000 - 74880 174720 348600 

3 J 33000 - 13200 - 24960 99840 171000 

4 K1 55000 26400 - - - - 81400 

5 I2 - - - 44000 - - 44000 

6 L1 - 

 
- - 52800 - 174720 227520 

7 M1 66000 44000 - 66000 124800 - 300800 

8 L2 - 11000 22000 - - - 33000 

9 K3  
- 

22000 13200 - 349440 174720 559360 

10 N 22000 17600 13200 35200 49920 49920 187840 

11 L3 - - 8800 - - - 88000 

12 M2  

- 
33000 - - -  33000 

13 O - - - 8800 24960 24960 58720 

 
Trebuie să se recurgă la o ”compensare” între utilajele de la aceeași 

activitate (tab.6.58). 
Cele două utilaje folosite în activitatea I, se pot aduce împreună la poziţia 2, 

din cadrul tabelului 6.58, deoarece nu afectează cu nimic fluxul produsului P24. 
Oricum, problema utilajului I2 s-a rezolvat în momentul introducerii utilajului K2 pe 
prima poziţie, astfel eliminând întoarcerea K→I (tab.6.53). În cazul activităţii K, 

lucrurile sunt mai complicate, deoarece există două posibilităţi de reglare a timpilor 
totali de procesare între utilaje. Prima poate fi mutarea utilajului K2 de pe poziţia 1 
pe poziţia 4, alături de K1 (tab.6.57), dar acest lucru strică din nou principiul liniei 
drepte. Pentru cea de-a doua posibilitate de amplasare a utilajelor în cadrul 
activităţii K, se necesită o nouă ”rocadă” ce trebuie să aibă loc între L1 și K1. Astfel 
reglăm fluxul P26, transferând 174720 minute de procesare de pe utilajul K3 pe 

utilajul K2 . Notăm acum utilajele în ordinea apariţiei lor în cadrul tabelului, conform 
tabelului 6.58. 

În tabelul 6.58. se observă un timp total necesar mai mare decât cel 

disponibil (230400 min/an), la poziţia 2, unde sunt două utilaje pentru activitatea I, 
și de asemenea la poziţia 4, unde pe lângă utilajul K2, mai trebuie distribuit un utilaj 
K3. La poziţia 7, sunt două utilaje necesare desfășurării activităţii M, iar la poziţia 9, 

de asemenea sunt utilizate încă două utilaje destinate activităţii K. 
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Tabelul 6.58. Echilibrarea timpilor totali 

 
 

Pentru a facilita calculul, în continuare se transferă tabelele în Excel și 
obţinem gradul de încărcare, defalcat, pe fiecare utilaj în parte, conform tabelului 

6.59.  
Gradul de încărcare este în general bun, excepţie făcând utilajele L2 și L3, cu 

14,32%, respectiv 3,82%. Mai sunt și utilajele M3 și O cu un procent foarte scăzut 
de 14,32%, respectiv 25,49%.  

 

Tabelul 6.59. Gradul de încărcare al utilajelor 
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Etapa 5. Stabilirea poziției finale a locurilor de muncă 
Conform datelor prezentate în tabelul 6.59, se construiește reprezentarea 

grafică a fluxurilor tehnologice a produselor ce urmează a fi fabricate pe L2, în 
tabelul 6.60. 

 

Tabelul 6.60. Reprezentarea grafică a fluxurilor tehnologice (5) 

 
 

 Se face o comparaţie între rezultatele obţinute cu metoda gamelor fictive și 
metoda AOI și se reprezintă sub formă matriceală (tab.6.61). 

În tabelul 6.61, celulele rămase albe sunt cele care prezintă diferenţe între 
cele două metode, mai precis, gradul de încărcare al L1 și L2. Aceste utilaje luate 
defalcat prezintă diferenţe, dar însumate, nu. Dacă facem o medie a gradului de 
încărcare a utilajelor care reprezintă activitatea L, aceasta este egală cu 56,53%. 
Utilajele alese sunt dintre cele prezentate în secţiunea 6.2.3, tabelul 6.22. 

Tot mai rezonabilă pare ideea renunţării la forma de organizare în flux 
polivalent şi adoptarea organizării celulare. În continuare se va folosi notaţia de C2 

pentru cea de-a doua celulă de fabricaţie. 
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Tabelul 6.61. Date comparative 

Metoda gamelor fictive Metoda AOI 

Nr. 
ordine/Tip 

activ. 

Grad 
încărc. 

% 

Cod 
utilaje 

 

Activit/MU 
Grad 

încărc. 
% 

Cod 
utilaje 

 
1 K1 75,83 

 
 

U21 
U21 

K1 75,83 U21 
U21 2 I1 85,02 U5 I1 85,02 U5 

3 I2 85,38 U6 I2 85,38 U6 

4 J 74,22 U8 J 74,22 U8 

5 K2 35,32 U15 L1 98,75 U12 

6 M1 73,26 U13 K2 75,83 U15 

7 L1 33,42 U12 K3 35,33 U9 

8 L2 79,65 U11 M1 73,26 U13 

9 K3 81,56 U9 M2 57,29 U20 

10 K4 85,38 U10 L2 14,32 U11 

11 K5 75,83 U22 K4 81,56 U10 

12 M2 57,29 U20 K5 85,38 U22 

13 N 81,52 U16 N 81,53 U16 

14 M3 14,32 U19 L3 3,82 U14 

15 L3 3,82 U14 M3 14,32 U19 

16 O 25,49 U18 O 25,49 U18 

   

Etapa a III-a. Amplasarea teoretică a utilajelor 
 
În figura 6.17. se reprezintă printr-o reţea, fluxurile dintre activităţile 

delimitate anterior. Este prezentată una dintre amplasările posibile, în urma aplicării 
metodei gamelor fictive (MGF). 

 
Fig.6.17. Amplasarea pe două rânduri - MGF 

 
Rezultatele obţinute în urma aplicării celor două metode, fiind foarte 

asemănătoare, se prezintă mai multe posibilităţi de amplasare cu rezultatele 

obţinute cu cea de-a doua metodă, fiind nouă și foarte puţin studiată până acum. 
În figura 6.18, este prezentată o amplasare în linie a utilajelor, în cazul 

stabilirii locului de implantare al utilajelor în secţie, ca fiind îngust, dar având o 
lungime considerabilă, conform metodei AOI.  

În figura 6.19 este prezentată amplasarea pe două rânduri, conform metodei 
AOI, iar figura 6.20 reprezintă o amplasare în formă de U a utilajelor. 
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Fig.6.18. Amplasarea în linie a utilajelor (1) 

 

 
Fig.6.19. Amplasarea pe două rânduri (2) - AOI 

 

 
Fig.6.20. Amplasarea utilajelor (3) 
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O altă posibilă amplasare, ţinând cont de gradul de încărcare al utilajelor L2, 
L3, M3 și O, care însumate ajung la 57,95%, se prezintă în figura 6.21. Se pot 

amplasa două utilaje în paralel (O și L3), iar perpendicular pe acestea să fie 
amplasat utilajul M3 și să aibă alocat doar un singur operator pe toate cele trei 
utilaje, gradul de încărcare al acestora ajungând astfel la 43,63%. Utilajul L2 poate fi 
grupat cu M2, deoarece împreună ajung la un grad de ocupare al utilajelor de 
71,61% și de asemenea să fie utilizate de un singur operator. Va fi lăsată o cale de 
acces între utilajele L3 și K5.  
 

 
Fig.6.21. Amplasarea utilajelor (4) 

 
Analiza proceselor utilizând metoda CRAFT 
Utilajele de pe linia 2 de fabricaţie prezentate în tabelul 6.22, au următoarele 

dimensiuni: 

U5 - Maşină de găurit  unghiulară GWB 10 RE ≈ 1.5 x 1,0 = 1,5 m2 
U6 - Maşină de găurit RF 22 CSEPEL (40x1200)≈ 2,5 x 1,2 = 3,0 m2 
U8 - Strung paralel Schaublin (240x600) ≈ 2,0 x 1,5 = 3,0 m2 

           U9 – Strung paralel Germania (500x1500) ≈ 3,5 x 1,5 = 5,25 m2 
U10 – Strung revolver R5 Ф50 (Ф 50 R5) ≈ 3,0 x 1,0 = 3,0 m2 
U11 – Strung paralel Arad (630/2000) ≈ 1,5 x 4,0  = 6,0 m2 
U12 – Strung paralel (400x1000) ≈ 2,0 x 1,5 = 3,0 m2  

U13 – Strung SN (401x1000) ≈ 3,0 x 1,0 = 3,0 m2 
U14 – Strung paralel (800x3000) ≈ 6 x 1,5 = 9,0 m2 
U15 – Strung paralel (710x2000) ≈ 3,0 x 1,5 = 4,5 m2 
U16 – Strung paralel (350x1500) ≈ 3,0 x 1,0= 3,0 m2 
U18 – Strung paralel (600x1000) ≈ 2,5 x 1,5 = 3,75 m2 
U19 – Strung paralel (710x2000) ≈ 4 x 1,5 = 4,5 m2 

U20 – Strung SN (401x1500)≈ 3,0 x 1 = 3,0 m2 
U21 – Strung paralel (710x2000) ≈ 3,0 x 1,5 = 4,5 m2 

U22 – Strung SN (401x1500) ≈ 3,0 x 1 = 3,0 m2 
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Tabelul 6.62. Date de intrare 

Unitatea Mărimea Unitatea Mărimea 

U5 1,50 m2 U14 9,00 m2 

U6 3,00 m2 U15 4,50 m2 

U8 3,00 m2 U16 3,00 m2 

U9 5,25 m2 U18 3,75 m2 

U10 3,00 m2 U19 4,50 m2 

U11 6,00 m2 U20 3,00 m2    

U12 3,00 m2 U21 4,50 m2 

U13 3,00 m2 U22 3,00 m2 

 

În tabelul 6.62 sunt date mărimile suprafeţelor utilajelor (în m2), între care 
există fluxurile menţionate în diagrama din cadrul tabelul 6.63. 

 

Tabelul 6.63. Diagrama fluxurilor (F) 

 
 
Având datele privind suprafaţa utilajelor, diagrama fluxurilor și amplasarea 

acestora, prezentate în tabelele din 6.62 și 6.63, respectiv figura 6.19, se poate 
trece la aplicarea algoritmului CRAFT, utilizând modulul Facility Location and Layout 
al programului WinQSB, tipul problemei fiind Functional Layout.  

Trebuie ţinut cont de faptul că amplasamentul trebuie să conţină un lot 

compact de celule, iar forma iniţială a suprafeţelor ocupate de utilaje poate fi 
modificat de program. Trebuie cunoscute fluxurile dintre utilaje (tab.6.62), ca de 
altfel și suprafaţa ocupată de acestea (în m2). Costurile unitare de transport dintre 
utilaje se consideră a fi egale. Lungimea totală a fluxurilor de piese dintre utilaje se 
calculează cu relaţia: 

𝐿 = ∑ ∑ 𝐹𝑖𝑗 𝑥 𝑑𝑖𝑗

𝑛

𝑗=𝑖+1

𝑛−1

𝑖=1
 

unde: 
 L – lungimea totală a fluxurilor dintre utilaje; 

 Fij – indicele de flux dintre utilajele i și j, evidenţiaţi în diagrama ”de la – la”; 
 dij – distanţa pe direcţii rectangulare dintre centrele geometrice ale figurilor 

geometrice asociate utilajelor i și j. 
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 Înainte de a începe rezolvarea problemei studiate cu ajutorul programului 
WinQSB, trebuie cunoscute notaţiile pe care le folosește programul. Utilajele sunt 

numerotate: 1,2,3,…,9, A, B,…,G. În tabelul 6.64 sunt prezentate corespondenţele 
între notaţii. 

Tabelul 6.64. Notaţii utilaje 

Pornind deci de la amplasarea utilajelor pe două rânduri (fig.6.19), în urma 

permutării a câte două utilaje adiacente, între ele, obţinem rezultatele prezentate în 
figura 6.22.  

 
Fig.6.22. Date de intrare pentru model 

 

Programul încearcă toate variantele posibile de schimbare simultană a amplasării a 
două utilaje (fig.6.23) și alege varianta care îmbunătăţește cel mai mult funcţia 

obiectiv (minimizarea VCE).  

Nr. 
crt. 

Maşini-unelte 
Cod MU/ 
Nr.secţie 

Simbol 
MU 

Simbol 
WinQSB 

1 Maşină de găurit  unghiulară GWB 10 RE  G86/510 U5 1 

2 Maşină de găurit RF 22 CSEPEL (40x1200) G195/510 U6 2 

3 Strung paralel Schaublin (240x600) S180/510 U8 3 

4 Strung paralel Germania (500x1500)  S186/510 U9 4 

5 Strung revolver R5 Ф50 (Ф 50 R5) S193/510 U10 5 

6 Strung paralel Arad (630/2000)  S150/150 U11 6 

7 Strung paralel (400x1000) S77/490 U12 7 

8 Strung SN (401x1000)  S91/490 U13 8 

9 Strung paralel (800x3000) S80/490 U14 9 

10 Strung paralel (710x2000)  S78/490 U15 A 

11 Strung paralel (350x1500) S81/490 U16 B 

12 Strung paralel (600x1000) S112/490 U18 C 

13 Strung paralel (710x2000)  S73/490 U19 D 

14 Strung SN (401x1500) S87/490 U20 E 

15 Strung paralel (710x2000) S210/510 U21 F 

16 Strung SN (401x1500) S92/490 U22 G 
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Fig.6.23. Amplasarea optimizată după permutarea a două utilaje 

 

La fel se procedează și în cazul permutării a trei utilaje (fig. 6.24), sau a celorlalte 
două opţiuni de rezolvare a problemei, oferite de programul WinQSB și anume: 
schimbarea a două, apoi a trei utilaje (fig. 6.25) și schimbarea a trei, apoi a două 
utilaje (fig. 6.26). 
 Pentru acest tip de amplasare, opţiunile ”Schimbarea a 2 compartimente” și 

”Schimbarea a 2 și apoi a 3 compartimente”, conduc la o soluţie îmbunătăţită a 
problemei, având cel mai mic cost total sau cea mai mică valoare a mărimii totale a 
fluxurilor dintre utilaje, notată în secţiunea 6.2.5.1, cu VCE. 
 În figurile anterioare și cele următoare, VCE ia următoarele valori: 

• amplasarea iniţială (fig. 6.22) – VCE = 3395088; 
• permutarea a două utilaje (fig.6.23) – VCE = 2147366; 
• permutarea a trei utilaje (fig.6.24) - VCE = 2439208; 

• permutarea a două și apoi a trei utilaje (fig.6.25) – VCE = 2147366; 
• permutarea a trei și apoi a două utilaje (fig.6.26) – VCE = 2316033; 

 

 
Fig.6.24. Amplasarea după permutarea a trei utilaje 
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Fig.6.25. Amplasarea optimizată după permutarea a două și apoi a trei utilaje 

 

 
Fig.6.26. Amplasarea după permutarea a trei și apoi a două utilaje 

 

În figura 6.27. sunt prezentate sub formă tabelară datele privind centrele 
geometrice calculate pentru fiecare utilaj în parte, ca de altfel şi fluxul de materiale 
dintre aceste utilaje în cazul amplasării optime, prezentate în figura 6.23 și 6.25.  
 

 
Fig.6.27. Analiza amplasării 
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 Amplasarea optimă a utilajelor (fig.6.23), s-a realizat după realizarea a nouă 
iteraţii, ce sunt prezentate în figurile 6.28÷6.30. 

 
Fig.6.28. Amplasament intermediar – Iteraţia 1 

 
 Ca primă iteraţie (figura 6.28) s-au schimbat simultan utilajele notate de 
program cu 9 și C (U14, respectiv U18), conform tabelul 6.63. 

 
Fig.6.29. Amplasament intermediar – Iteraţia 2 

 

În iteraţia 2 (fig. 6.29), utilajele permutate au fost  7A, adică U12U15, iar VCE, 
continuă să scadă, de la 3008520 la 2738360. În iteraţiile următoare, prezentate în 
figurile 6.30 și 6.31, se schimbă  utilajele astfel: 

• iteraţia 3 - 59, echivalent a U10U14, VCE=2538680; 

• iteraţia 4 - 2F, echivalent a U6U21, VCE=2465280; 

• iteraţia 5 - 2F, echivalent a U6U21, VCE=2445707; 
• iteraţia 6 - 4A, echivalent a U9U15, VCE=2429198; 

• iteraţia 7 - 47, echivalent a U9U12, VCE=2373438; 

• iteraţia 8 - 34, echivalent a U8U9, VCE=2334972; 

• iteraţia 9 - 14, echivalent a U5U9, VCE=2147366; 
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Fig.6.30. Amplasament intermediar – Iteraţiile 3÷6 
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Fig.6.31. Amplasarea optimă – Iteraţiile 7÷9 

 
Dacă se optează pentru o amplasare în U a utilajelor, conform figurii 6.32, se 
pornește cu o valoare VCE = 3558080, mai mare decât în cazul amplasării de o 
parte și de alta a benzii transportoare (fig. 6.22 – VCE=3395088). 
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Fig.6.32. Amplasarea iniţială 

 

 
 Fig.6.33. Amplasarea după permutarea a două utilaje 

 

 
Fig.6.34. Amplasarea după permutarea a trei utilaje 
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Fig.6.35. Amplasarea după permutarea a două utilaje, apoi a trei utilaje 

 

 
Fig.6.36. Amplasarea după permutarea a trei utilaje, apoi a două utilaje 

 
În figurile anterioare, valoarea VCE are următoarea valoare: 

• amplasarea iniţială (fig. 6.32) – VCE = 3558080; 
• permutarea a două utilaje (fig.6.33) – VCE = 2651583,75; 
• permutarea a trei utilaje (fig.6.34) - VCE =2868385; 
• permutarea a două și apoi a trei utilaje (fig.6.35) – VCE = 2651583,75; 
• permutarea a trei și apoi a două utilaje (fig.6.36) – VCE = 2780705; 

Tabelul din figura 6.37 prezintă fluxul de materiale dintre utilaje în cazul 

amplasării optimizate, prezentate în figurile 6.33 și 6.35.  
Şi în cazul amplasării utilajelor în U, amplasarea optimă este cea realizată în 

urma permutării a câte două utilaje (fig.6.33), ca de altfel și în cazul permutării a 
două și apoi a trei utilaje (fig.6.35).  
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Fig.6.37. Analiza amplasării 

 
Amplasamentele generate de algoritmul CRAFT nu pot prezenta, fără o prelucrare 

anterioară, fundamente pentru procesul de elaborare a deciziei. Acestea trebuie 
armonizare, astfel încât forma lor să poată constitui elemente decizionale la 
amplasamentul final.  
 Amplasamentul teoretic din figura 6.31, reprezintă baza amplasamentului 
final, prelucrat și armonizat potrivit figurilor 6.38 și 6.39. Notaţiile din aceste figuri 
sunt cele utilizate pe parcursul lucrării și nu cele utilizate de program (tab.6.64). 

 

 
Fig.6.38. Amplasamentul final ajustat (1) 

 

 
Fig.6.39. Amplasamentul final ajustat (2) 

 
Apar două întoarceri în fluxurile tehnologice ale produselor P21 și P22, în ambele 
amplasamente prezentate în figurile 6.38 și 6.39 și anume:  

• P21 – întoarcere de la U8 la U9; 
• P22 – întoarcere de la U5 la U9. 
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Fig.6.40. Amplasamentul final modificat 

 
Pentru a evita aceste întoarceri trebuie să amplasăm utilajul U9 după utilajele U5 și 

U8, conform figurii 6.40. 
Acest amplasament este foarte asemănător cu cel realizat în urma calculării 

cu metoda AOI, figura 6.19, de la care de altfel s-a și plecat. Sunt inversate utilajele 

U15 cu U9, U10 cu U22 și U14 cu U18, însă în ambele cazuri se păstrează liniaritatea 
fluxurilor tehnologice.  

 
6.2.5.3. Amplasarea utilajelor în cadrul celulei de fabricaţie C3 

 
 Pentru stabilirea componenţei fiecărei celule de fabricaţie se pot aplica 
diferiţi algoritmi de grupare a utilajelor, numiţi algoritmi de grupare a utilajelor: 
algoritmul DCA (Direct Clustering Algorithm), algoritmul Kuziak, algoritmul King, 
algoritmul Garcia-Proth, algoritmul Harhalakis etc. 
 Comun acestor algoritmi le este constituirea matricei de incidenţă piesă-

utilaj. Se notează această matrice cu A =[aij] și este de mărime [p x n] și este de 
forma: 

A =[aij]={
1 − 𝑑𝑎𝑐ă 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑎𝑗𝑢𝑙 𝑈𝑖 𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑛 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎ț𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙ă 𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑠𝑒𝑖 𝑗

0 − 𝑑𝑎𝑐ă 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑎𝑗𝑢𝑙 𝑈𝑖 𝑛𝑢 𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑛 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎ț𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙ă 𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑠𝑒𝑖 𝑗
 

 În continuare se utilizează algoritmul DCA, care formează ciorchini grupaţi 
pe baza mutării secvenţiale a rândurilor și coloanelor spre vârf și spre stânga [62]. 
 Matricea de incidenţă piesă-utilaj va fi prezentată în continuare sub formă de 
tabel (fig.6.41). 
 

 
Fig.6.41. Datele de intrare 

 
Se mută coloanele cu cifra 1, plasată cel mai în sus şi rândurile cu cifra 1, plasată cel 
mai în stânga al matricii, înspre colţul din stânga sus. 

Mutând mai întâi coloanele se obţine matricea din figura 6.42. 
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Fig.6.42. Translatare coloane 

 
Se mută apoi și rândurile și se obţine matricea din figura 6.43 
 

 
Fig.6.43. Translatare rânduri 

 

Se observă din matricea prezentată în figura 6.43 că s-au obţinut două celule de 

fabricaţie, pe care le notăm în continuare cu C2 și C3. Nu există nici un fel de 
excepţie, adică vreun utilaj să fie încadrat în afara celulelor de fabricaţie.  

E imposibil de realizat o celulă în care să se proceseze cele patru repere 
necesare asamblării și în care să se realizeze și asamblarea lor, deoarece acestea 
utilizează 14 din ce 16 utilaje plus încă două necesare asamblării, din cele 18 
disponibile. Practic, doar utilajele U15 și U21 sunt folosite doar pentru fabricarea 
produselor P25 și P26. În astfel de condiţii nu își are rostul realizarea unei astfel de 

celule. 
 Deci amplasarea utilajelor din cadrul celulei de fabricaţie C2 rămâne exact 
cum a fost calculată în secţiunea anterioară, iar produsele P27 și P28, vor fi notate în 
continuare cu P31 și P32, făcând parte din C3.   

Aceste ultime două produse, și anume: racord GS TIP A PN 160 și racord GS 
TIP B PN 160, reprezintă asamblării ale următoarelor repere fabricate în C2: niplu 1, 

niplu 2, ștuţ și piuliţă, precum și a unor inele, achiziţionate de la furnizori. În figurile 
6.44 și 6.45. sunt reprezentate graficele succesiunilor operaţiilor sau graficele de 
analiză detaliată a proceselor de producţie ale celor două produse P31 și P32.   
 În figurile 6.44 și 6.45 operaţiile ce se realizează în cadrul C3 sunt încadrate 

într-un chenar. Doar ultima operaţie din itinerariul tehnologic al ambelor produse se 
procesează pe utilaje (U7 și U17), celelalte operaţii de montare a inelelor etanșe în 
niplul 1 și în ștuţ (fig.6.44) și a operaţiei de montare a inelului etanș în ștuţ 

(fig.6.45), se realizează manual la bancul de lucru. 
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Fig. 6.44. Graficul de analiză detaliată pentru P31 

 

 
Fig. 6.45. Graficul de analiză detaliată pentru P32 
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Tabelul 6.65. Activităţile necesare fabricării produsului P31 

N
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Descriere activitate 
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]
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]
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T
r
a
n

s
p

o
rt

 

  
 O

p
e
r
a
ți

e
 

  
 D
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 2
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p
ta
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e
 

T
im

p
 

D
is

ta
n

ţă
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1   
 

 
 

 
 Depozit materii prime, 

materiale și semifabricate 
1 - - 

2   
 

   
 Transport inel etanșare 1 la 

loc depozitare banc 1 
1 0.08 5 

3 
 

  
 

 
 

 
Celula de fabricaţie 2 1 - - 

4   
 

   
 Transport niplu 1 (P21) la 

bancul nr.1 
1 0.41 24,6 

5 
 

     
 

Încărcare banc 1 1 0.25 - 

6    
 

 
  Montare inel etanşare 1 în 

niplu 1 (P21) 
1 2 - 

7      
 

 
Așteptare pe banc 1 1 - - 

8    
 

 
 

 
Celula de fabricaţie 2 1 - - 

9   
 

  
  Transport ștuţ (P23) la loc 

depozitare banc 1 
1 0.28 16.8 

10 
 

 
 

 
 

  Depozit materii prime, 
materiale și semifabricate 

1 - - 

11   
 

  
  Transport inel etanșare 2 la 

loc depozitare banc 1 
1 0.08 5 

12 
 

    
  

Încărcare banc 1 1 0.25 - 

13  
 

 
 

 
  Montare inel etanşare 2 în 

ştuţ (P23) 
1 2  

14 
 

 
   

  
Descărcare banc 1 1 0.20 - 

15   
 

  
 

 
Celula de fabricaţie 2 1 - - 

16 
 

 
 

  
  Transport piuliţă (P24) la 

loc depozitare U7 
1 0.22 12.9 

17 
 

 
   

  
Încărcare utilaj U7 1 0.25 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

18  
 

 
 

 
  Filetare piuliţă  cu ştuţ 

(P23)   pe niplu 1(P21) 
1 2 - 

19  
 

 
  

  
Descărcare utilaj U7 1 0.20 - 

20     
 

  Depozit produse finite 1 - - 

21        Timp total  8.22 

 

Pentru a facilita calculul, se consideră că deplasările se efectuează cu o 

viteză de 1 m/s. Timpii de încărcare – descărcare a utilajelor, nefiind incluşi în 
durata operaţiei, se adaugă la timpii de deplasare. Timpul de încărcare este de 0,25 
minute, iar cel de descărcare este de 0,20 minute, conform tabelelor 6.65 și 6.67. 

În tabelul 6.66 sunt date activităţile necesare realizării asamblării produsului 
P31, conform datelor din tabelul 6.65, doar că timpii în tabelul 6.66, sunt daţi în 
secunde. Pe lângă activităţi și durate, mai este trecută precedenţa dintre activităţi, 
precum și împărţirea activităţilor pe locuri de muncă (LM1 și LM2), după cum se 

crede că ar fi cel mai potrivit [91, 95]. 
 

Tabelul 6.66. Datele de intrare. Flexible Line Balancing 

 
 

 În figura 6.46 se poate observa faptul că activităţile sunt împărţite pe două 
locuri de muncă.  

 
Fig. 6.46. Graful asociat problemei 
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Fig. 6.47. Reprezentarea activităţilor desfășurate sub formă grafică  

 

În cazul desfășurării fabricaţiei produsului pe două locuri de muncă (fig.6.47), se 
observă o eficienţă de 74,8%, ceea ce duce la concluzia că această alocare a 

activităţilor nu este ideală.  
Se observă în figura 6.48, în care este prezentat graful asociat problemei, 

precum și modul de împărţire al operaţiilor pe staţii de lucru, că programul Flexible 
Line Balancing prezintă o variantă de alocare a operaţiilor pe trei staţii de lucru 
(locuri de muncă), care conduce la o eficienţă a liniei de asamblare de 99,2%, 
conform figurii 6.48.  

  
Fig. 6.48. Graful asociat și reprezentarea grafică a activităţilor împărţite pe 3 locuri de muncă 

 

Se procedează la fel și în cazul produsului P32, pornindu-se de la datele din tabelul 
6.67, care apoi sunt introduse în programul informatic Flexible Line Balancing și se 
realizează o creștere a eficienţei celulei de fabricaţie. Ceea ce reprezintă un atu este 
faptul că se poate testa tot felul de variante de împărţire a activităţilor pe staţii de 
lucru și implicarea unui număr dorit de operatori și dacă variantele propuse nu sunt 
avantajoase, se poate alege varianta oferită de program, ca fiind optimă.  
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Tabelul 6.67. Activităţile necesare fabricării produsului P32 

N
r
. 
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Descriere activitate 
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]
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 D
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T
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p
 

D
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n

ţă
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1   
 

 
 

 
 Depozit materii prime, 

materiale și semifabricate 
1 - - 

2   
 

   
 Transport inel etanșare 3 

la loc depozitare banc 2 
1 0.18 11 

3 
 

  
 

 
 

 
Celula de fabricaţie 2 1 - - 

4   
 

   
 Transport ștuţ (P23) la 

bancul nr.2 
1 0.36 21,3 

5 
 

     
 

Încărcare banc 2 1 0.25 - 

6  
 

 
 

 
  Montare inel etanşare 3 în 

ştuţ (P23) 
1 2 - 

14      
  

Descărcare banc 2 1 0.20 - 

   
 

  
  Transport subansamblu 

la U17 
1 0.02 1,4 

 
 

 
 

  
 

 
Celula de fabricaţie 2 1 - - 

 
 

 
 

  
  Transport piuliţă (P24) la 

loc depozitare U17 
1 0.31 18.8 

15 
 

 
   

  
Încărcare utilaj U17 1 0.25 - 

16  
 

 
 

 
  Filetare piuliţă (P24)  cu 

ştuţ (P23)   pe niplu 2 
(P22) 

1 2 - 

17  
 

 
  

  
Descărcare utilaj U17 1 0.20 - 

18     
 

  Depozit produse finite 1 - - 

19        Timp total  5.77 
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 La realizarea produsului P32 (Anexa 12), cu parcurgerea activităţilor 
prezentate în tabelul 6.67, dacă lucrează  doi operatori, dintre care unul se ocupă 

doar cu aprovizionarea celulei C3 cu semifabricate din depozit și de la celula C2. Cel 
de-al doilea operator va realiza operaţiile necesare asamblării produsului P32, 
conform datelor din figura 6.49. 
 

 
Fig.6.49. Datele de intrare și graful asociat problemei 

 

 În acest caz se observă o eficienţă de doar 58,6%, conform figurii 6.50. 
 

 
Fig.6.50.  Reprezentarea grafică a activităţilor – 2 operatori 

 

 Se încearcă creșterea eficienţei. Activităţile de transport rămân alocate 
primului operator, iar celelalte activităţi, ce reveneau celui de-al doilea operator, se 
împart între doi operatori. Eficienţa crește puţin, de la 58,6% la 77,9% (fig. 6.51), 
dar nu suficient.  
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Fig.6.51. Reprezentarea grafică a activităţilor – 3 operatori 

 
 Dar eficienţa este mai mare dacă luăm în considerare doar operaţiile 
necesare asamblării, fără cele de transport (fig.6.52). 
 

 
Fig.6.52. Datele de intrare fără activităţile de transport și graful asociat 

 
 Conform figurii 6.53, eficienţa în acest caz crește la 99,6%. 
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Fig.6.53. Reprezentarea grafică – 2 operatori 

 

S-a realizat o creștere a eficienţei la peste 99%, în ambele cazuri. Acum se încearcă 
o eficienţă la fel de mare, dacă se poate pentru întreaga celulă C3.  

În tabelul 6.68 sunt prezentate datele de intrare ale problemei. Acestea 
reprezintă normele de timp estimate efectuării celor două racorduri, însă fără 
operaţiile de transport a semifabricatelor de la magazie și de la C2. S-a considerat că 
operaţiile necesare efectuării produsului P31 se fac pe locul de muncă notat cu LM1, 
iar pentru P32, pe locul de muncă LM2 (tab. 6.68), pentru început. 
 

Tabelul 6.68. Datele de intrare 

 
  

Dacă se împarte C3 în două locuri de muncă, conform tabelului 6.68,  
obţinem graful prezentat în figura 6.54 și o eficienţă a celulei de 84,5%, conform 
figurii 6.55. 
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Fig. 6.54. Reprezentarea sub formă grafică 

 

 
Fig. 6.55. Eficienţa celulei de fabricaţie C3 

 

Se încearcă o altă distribuţie a activităţilor și a operatorilor. Pe fiecare loc de muncă 

prezentat anterior se distribuie doi operatori, conform figurii 6.56.  

 
Fig. 6.56. Reprezentare grafică. C3 cu 4 operatori 

 

 Eficienţa scade la 61,3%, în cazul în care se distribuie patru operatori pentru 
C3, conform figurii 6.57.   
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Fig. 6.57. Reprezentarea grafică a operaţiilor pe 4 posturi 

 
Se observă în figura 6.58, că programul prezintă o variantă de alocare a 

operaţiilor pe două staţii de lucru (locuri de muncă), care conduce la o eficienţă a 
liniei de asamblare de 98,0%, conform figurii 6.58, iar în figura 6.59 este prezentat 
graful asociat problemei, precum și modul de împărţire al operaţiilor pe staţii de 
lucru.  

 
Fig. 6.58. Reprezentarea grafică a operaţiilor pe 2 posturi 

 
 În figura 6.58, se poate observa alocarea optimă a activităţilor pe două staţii 
de lucru, unde sunt distribuiţi doi operatori. Această distribuţie are un mare 
inconvenient, și anume, unul dintre operatori este nevoit să lucreze la ambele utilaje 

(ultima operaţie din itinerariul tehnologic al celor două produse) și primul banc, iar 
celălalt să lucreze doar pe bancurile de montaj.  
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Fig. 6.59. Împărţirea operaţiilor pe 2 posturi și graful asociat problemei 

 

6.2.6.  Ordonanțarea produselor  
 

Problema ordonanţării a n sarcini pe m maşini este cea mai complexă şi 
pentru aceasta s-au realizat studii foarte complexe.  

 
6.2.6.1. Ordonanțarea produselor în cadrul C2 

  
 Timpii de prelucrare (în minute) ai fiecărei sarcini pe fiecare dintre maşini 

sunt daţi în tabelul 6.69. Itinerariile tehnologice ale celor 6 produse (sarcini) sunt 
reprezentate în tab.6.70. 

 

Tabelul 6.69. Timpii de procesare ai fiecărei produs pe fiecare dintre utilaje 

Produs U5 U6 U8 U9 U10 U11 U12 U13 

P21 20 0 15 25 0 0 0 0 

P22 15 0 0 12 0 5 0 20 

P23 0 5 3 0 3 5 0 0 

P24 10 0 0 0 0 0 12 0 

P25 3 0 1 7 0 0 0 5 

P26 0 7 4 0 0 0 7 0 

Produs U14 U15 U16 U18 U19 U20 U21 U22 

P21 0 0 10 0 0 30 0 0 

P22 0 0 8 0 15 0 0 10 

P23 2 0 3 0 0 0 0 0 

P24 0 0 8 2 0 15 0 0 

P25 0 0 2 1 0 0 0 7 

P26 0 7 2 1 0 0 7 0 
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Tabelul 6.70. Timpii de procesare ai produselor în ordinea itinerariul tehnologic 

Produs  O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 

P21 U5(20) U8(15) U9(25) U20(30) U16(10) - - 

P22 U5(15) U9(12) U13(20) U11(5) U22(10) U16(8) U19(15) 

P23 U6(5) U8(3) U11(5) U10(3) U16(3) U14(2) - 

P24 U5(10) U12(10) U12(2) U20(15) U16(8) U18(2) - 

P25 U5(3) U8(1) U13(5) U10(7) U22(7) U16(2) U18(1) 

P26 U21(7) U6(7) U8(4) U12(7) U15(7) U16(2) U18(1) 

 

 Datele din tabelele 6.69 și 6.70 sunt introduse în programul Lekin (tab.6.71 
și 6.72) [201, 204], program ce a fost prezentat în cadrul capitolului 5, secţiunea 
5.2.2.2.  

 
Tabelul 6.71. Datele de intrare pentru primele trei produse ale C2 
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Tabelul 6.72. Datele de intrare pentru următoarele trei produse ale C2 

 
 

Prin aplicarea celor opt reguli de secvenţiere oferite de Lekin (secţiunea 
5.2.2.2), afișarea rezultatelor se face sub formă tabelară, precum și sub formă 
grafică. În urma studiului efectuat s-a ajuns la rezultatele prezentate în tabelul 6.73. 

Obiectivul principal [92] este minimizarea timpului total necesar finalizării 

fabricaţiei tuturor operaţiilor (Makespan), notat cu Cmax, în coloana a doua a 
tabelului 6.73. 

 

Tabelul 6.73. Rezultatele sub formă tabelară   

 
 

După aplicarea cele opt reguli de ordonanţare, patru dintre acestea (EDD, 

FCFS, LPT, MS) prezintă timpului total necesar finalizării fabricaţiei tuturor operaţiilor 
cel mai scurt, și anume, 112 minute, însă ponderea totală a întârzierilor (∑wjTj) este 
de 634 de minute. Regula ATCS (Apparent Tardiness Cost), în traducere - Regula 

costului întârzierilor aparente, optimizează ponderea totală a întârzierilor (∑wjTj). De 
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asemenea, această regulă reprezintă un compromis între regulile MS și WSPT [175, 
176, 179]. 

Se aplică în continuare și metodele euristice și obţinem următoarele rezultate 
prezentate tot sub formă matriceală (tab.6.74). Conform tabelului 6.74, timpul total 
de finalizare a fabricaţiei este Cmax = 112 min. De asemenea, întârzierea maximă  
Tmax = 112 min. Numărul total de sarcini în întârziere este ∑Uj = 6, iar timpul total al 
fluxului - ∑Cj = 577 min. 

 

Tabelul 6.74. Rezultatele sub formă tabelară  

 
 
 Celor patru reguli enunţate anterior ca având cel mai scurt timp total de 
finalizare a fabricaţiei (112 min), li se mai adaugă dintre metodele euristice, General 

SB Routine/Cmax (funcţia obiectiv fiind Cmax), General SB Routine/Lmax (funcţia 

obiectiv fiind Lmax).  
 

 
Fig.6.60. Graficul Gantt asociat problemei - regulile EDD, FCFS, General SB Routine/Cmax, 

General SB Routine/Lmax LPT, MS 
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Pentru a se putea vizualiza modul de lansare în fabricaţie a reperelor, se reprezintă 
graficul Gantt asociat (fig.6.60). 

Deoarece nu se schimbă nici ordinea de lansare în fabricaţie și nici finalizarea 
fabricaţiei tuturor produselor nu se realizează într-un timp mai scurt, graficul Gantt 
este același (fig.6.60).  
 Primele repere ce intră în fabricaţie sunt P21, P23 și P26, pe utilajele U5, U6 
și U21. 

Tabelul 6.75.  Secvenţierea produselor pe utilaje (U5÷U18) 
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Tabelul 6.76.  Secvenţierea produselor pe utilaje (U19÷U22)  

 
 
Această ordine de lansare în fabricaţie a reperelor din cadrul celulei C2 este 

reprezentată detaliat în tabelele 6.75 și 6.76. În tabelele 6.77 și 6.78. se prezintă 
detaliat, ordinea de lansare în fabricaţie a produselor. 

 

Tabelul 6.77. Ordinea de lansare în fabricaţie al produselor P21, P22 și P23 
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Tabelul 6.78. Ordinea de lansare în fabricaţie al produselor P24, P25 și P26  

 
 

Un alt tip de reprezentare grafică a rezultatelor este sub formă de grafic pe 

coloane, unde s-a ales ca și funcţie obiectiv tot Makespan-ul. S-au sortat rezultatele 
tot după Makespan, conform figurii 6.61. 
 

 
Fig.6.61. Reprezentare grafică a rezultatelor 
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Reperele P21, P22, P23 și P24 presupun un mai mare interes datorită faptului că 
sunt asamblate apoi în cadrul celulei C3. Timpii de activitate (TA) și de inactivitate 

sau de întreruperi (TIA), precum și utilajele (MU)  pe care sunt procesate reperele 
respective sunt prezentate în tabelul 6.79. 
 

Tabelul 6.79. Timpii de activitate și de inactivitate 

 
 

Reperul P21 intră în fabricaţie în minutul 0 și iese în minutul 112, cu o 
întrerupere între minutul 35 și 47. P22 începe în minutul 20 și se finalizează în 

minutul 105; P23 intră în fabricaţie în minutul 0 și se finalizează în minutul 21, iar 
fabricaţia reperului P24, ţine din minutul 35 până în minutul 82.  

 

6.3. Dimensionarea  SP 
 

Dimensionarea SP se face prin calculul numărului de utilaje, a mijloacelor de 
transfer (manipulare și transport) și a calculului ariilor de producţie, de circulaţie și 
de depozitare. Datorită datelor incomplete primite de la reprezentanţii UCM Reșiţa, 
nu se pot calcula dimensiunile depozitelor de materii prime, materiale și 
semifabricate, precum și a depozitului de produse finite. În momentul luării deciziei 
de implementare a acestui proiect, atunci are loc semnarea unui alt contract, 
moment în care se primesc restul datele necesare. Printre aceste e nevoie de date 

privind costurile de producţie, precum și greutatea fiecărui semifabricat și produs 

finit în parte. Astfel se va putea calcula lotul optim de fabricaţie pentru produsele 
fabricate în celula C2, cantitatea optimă de comandat, în ceea ce privește 
semifabricatele - piuliţă 1, 2 și 3, precum și dimensiunile depozitelor.   

   

6.3.1. Structuri de fabricare și control 
 
Sunt cele mai importante structuri dintr-o întreprindere industrială. 
Dimensionarea acestora constă în calculul numărului de utilaje (posturi de 

lucru sau staţii de lucru), etapă ce s-a realizat la secţiunea 6.2.3. 
Pentru C1 în urma calculului, aplicând relaţia (6.9), a reieșit că este nevoie 

de 7 utilaje, care însă a putut fi restrâns la 4 utilaje. Pentru C2, numărul de utilaje 

necesar calculat a fost egal cu 12. Acest număr de utilaje a trebuit majorat la 18, 
conform secţiunii 6.2.5.2. (stabilirea modului de amplasare a utilajelor), deoarece nu 
s-a putut respecta principiul liniei drepte.  

 

6.3.2. Structuri de manipulare și transport 
 

Acestea se utilizează atât în cazul structurilor de fabricare, cât și a celor de 
depozitare. Manipularea (transfer scurt) reprezintă activitatea care presupune 
deplasarea unui obiect sau unităţi de încărcătură în raza locului de muncă sau în 
apropierea lui, ca de exemplu, încărcarea și descărcarea posturilor de lucru cu 
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obiecte de procesat OP. Transportul intern (transfer lung) constă în deplasarea 
obiectelor în spaţiu pe o anumită distanţă, care trebuie să fie mai mare decât în 

cazul manipulării (de peste 5 ori dimensiunea maximă o obiectului), ca de exemplu, 
deplasarea OP  de la un utilaj la altul, sau a produselor la depozitul de produse 
finite. 
 Utilajele de transport utilizate în această teză fac parte din grupa utilajelor 
de transport autonome pe roţi, și anume, cărucioare. 

Utilajele de transport utilizate sunt cărucioare cu role pe care sunt montate 
lădiţe în care se pun piesele după ce  sunt prelucrate şi prin împingere, cărucioarele 

sunt deplasate de la un operator la celălalt pentru a se executa operaţia următoare, 
conform itinerariului tehnologic. 

Dimensiunea lădiţei pentru C1 se ia în funcţie de lungimea și grosimea celei 
mai mari piese care se fabrică pe această linie: 

- lungimea lădiţei = 1100  mm 
- lăţimea = 1000 mm 
Dimensiunea lădiţei pentru C2 și C3 este egală cu dimensiunea lădiţei pentru 

C1, deoarece în C2 se execută piese de dimensiuni mici, care mai apoi sunt 
asamblate în C3, însă pentru aceste produse se alege modelul cu margine (modelul 
3, fig.6.62). 

În figura 6.62 sunt prezentate patru modele de cărucioare ce pot fi utilizate 
în aceste celule de fabricaţie. 

 
Fig.6.62. Modele de cărucioare [211]  

 

6.3.3. Suprafața totală necesară SP 
 
 Dimensionarea ariilor suprafeţelor necesare SP se poate face prin mai multe 
metode, însă aici s-a folosit metoda bazată pe planul de amplasare detaliată al 

1 2 

3 4 
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utilajelor, mobilierului și locurile de muncă, elaborat în Autodesk Inventor (fig.6.63 și 
anexele 19.1 și 19.2, în 2D, iar fig.6.64, precum și anexele 20.1 și 20.2 – 3D), 

respectând distanţele normalizate de amplasare și lăţimile normalizate ale culoarelor 
de circulaţie. 
 

 
Fig. 6.63. Amplasarea 2D 

 
 

 
Fig. 6.64. Amplasarea 3D  

  

 6.3.4. Diagrama de relații 
 
 Pentru a evidenţia legăturile existente între toate unităţile din cadrul 
sistemului de producţie (SP), se utilizează diagrama de relaţii, care poate fi 
considerată rezultat al analizei produs-servicii (P-S) și rută-servicii (R-S).  

Pentru construirea diagramei de relaţii trebuie cunoscute unităţile structurale 
și matricea intensităţilor, care scoate în evidenţă intensitatea legăturilor dintre 
oricare două unităţi structurale din cadrul SP. 

Intensitatea legăturilor este reprezentată prin șase simboluri alfabetice, 
fiecărui simbol fiindu-i atribuit câte un grad de apropiere dintre unităţi: 

A – apropriere absolut necesară; simbol grafic asociat: ∕∕∕∕; 
E – apropiere foarte importantă; simbol grafic asociat: ∕∕∕; 

I – apropiere importantă; simbol grafic asociat: ∕∕; 
O – apropiere de importanţă medie; simbol grafic asociat: ∕; 
U – apropiere fără importanţă; fără simbol grafic; 
X – apropiere nedorită; simbol grafic asociat:  ; 
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Aprecierea gradului de apropiere între unităţi se face pe baza unor factori, 
printre care, cei mai utilizaţi sunt următorii [48]: 

1 – fluxul de material sau de produse; 
2 – fluxul de servicii; 
3 – fluxul de informaţii (pe hârtie); 
4 – activităţile personalului; 
5 – necesitatea supravegherii; 
6 – contactul între angajaţi; 
7 – microclimatul; 

8 – altele (trebuie specificate în fiecare caz). 
 

 
Fig.6.65. Matricea intensităţilor 

 

 Matricea intensităţilor între cele 6 unităţi din cadrul SP, prezentată în figura 
6.65, rezultă următoarele: 

• Depozitul de produse finite (PF) și C3 trebuie să fie obligatoriu foarte 

apropiate, datorită existenţei fluxului de produse; 
• Controlul tehnic de calitate (CTC) trebuie să fie obligatoriu foarte aproape 

de C3, datorită necesităţii supravegherii produselor; 
• C1 trebuie să fie foarte apropiată de depozitele de PF și de cel de materii 

prime (MP), datorită fluxului de materiale și produse; 
• CTC trebuie să fie foarte aproape de celulele C1 și C2, datorită necesităţii 

de supraveghere; 

• Poziţia relativă a celulelor C1 și C3, ca de altfel și a celulelor C1 și C2 este 
de importanţă medie, datorită contactului între angajaţi; 

• Poziţia relativă a depozitelor de PF și MP este fără importanţă; 
• Poziţia relativă a depozitului de MP și CTC este fără importanţă. 
Diagrama de relaţii din figura 6.66. s-a obţinut prin transpunerea grafică a 

informaţiilor conţinute de matricea intensităţilor (fig. 6.65).   
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Fig.6.66. Diagrama de relaţii 

 

  

6.4. Concluzii 
 

Studiul de caz prezentat în acest capitol, s-a realizat pe baza datelor 
obţinute de la UCM Reșiţa. S-a dezvoltat o metodologie proprie de proiectare a SPRI, 
care conţine șase etape, și anume:  

1. Analiza SPRI; 

2. Determinarea tipului procesării; 
3. Stabilirea resurselor de producţie; 
4. Determinarea  modului de grupare a utilajelor; 
5. Amplasarea utilajelor în cadrul SPRI; 

6. Ordonanţarea produselor. 
În cadrul primei etape s-a realizat analiza produs-cantitate (P-Q), analiză 

similară cu metoda ABC (Legea lui Pareto). A urmat apoi clasificarea produselor 

după forma constructivă și dimensiunile fiecărui tip de reper. Această tipologie a 
condus la ideea organizării a două sisteme de producţie de rang inferior (SPRI 1 şi 
SPRI 2). În ce-a de-a doua etapă s-a stabilit că tipul producţiei SPRI 1 este de serie 
mică, iar SPRI 2, este de serie mare, ceea ce a condus la stabilirea tipul fiecărui 
SPRI, adică celula de fabricaţie pentru SPRI 1 și linia de fabricaţie pentru SPRI 2. 

În etapa a treia s-au stabilit resursele de producţie, dintre cele puse la 
dispoziţie de client. Etapa a patra și a cincea a constat în determinarea modului de 

grupare a utilajelor și apoi efectuarea calculelor în vederea amplasării optime a 
utilajelor în cadrul fiecărui SPRI. 

În această etapă pentru amplasarea utilajelor în C1, s-a aplicat metoda 
verigilor, iar apoi s-a verificat cu ajutorul metodei CRAFT, modul de amplasare 
spaţială a utilajelor. Deoarece tipul de producţie predominant pe L2 este cel de serie 
mare, pentru stabilirea poziţiilor utilajelor pe această linie, s-a utilizat metoda 

gamelor fictive. Înaintea aplicării algoritmului CRAFT, utilizând programul informatic 

WinQSB, ca și în cazul anterior, la amplasarea utilajelor în cadrul C1, s-a mai 
calculat cu o metodă proprie (AOI), apoi s-a realizat și un studiu comparativ între 
cele două metode. În urma finalizării amplasării utilajelor pe linia de fabricaţie L2, s-
a constat că există un grad de încărcare redus la unele utilaje, iar la altele, extrem 
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de redus, ceea ce a condus la ideea renunţării la forma de organizare în flux 
polivalent şi adoptarea organizării celulare. 

Celor două celule de fabricaţie deja cunoscute, de-a lungul acestui studiu, li 
se alătură încă o celulă de fabricaţie, din care fac parte două utilaje, deoarece sunt 
suficiente pentru realizarea celor două racorduri, racord GS tip A PN 160 și racord 
GS tip B PN 160 (prezentate în anexele 11 și 12), ca rezultat a asamblării unor 
repere (niplu 1, niplu 2, ștuţ și piuliţă) ce sunt fabricate pe C2. S-a aplicat algoritmul 
DCA pentru stabilirea componenţei celulelor de fabricaţie. Se mai calculează și 
eficienţa celulei C3, cu ajutorul programului Flexible Line Balancing. 

În ultima etapă s-a stabilit ordinea de lansare în fabricaţie a reperelor ce 
sunt procesate în C2, fiind vorba de 6 produse ce sunt procesate pe 16 utilaje. 

În finalul capitolului s-a realizat dimensionarea întregului SP, compus din 
cele trei celule de fabricaţie. 

O analiză comparativă a eficienţei reamplasării utilajelor în celulele de 
fabricaţie cu achiziţionarea a două centre de prelucrare de tip strung cu comandă 
numerică de la firma germană „HAAS Automatisation”, s-a realizat în cadrul 

contractului. Aceste două centre puteau prelua și executa toate produsele ce sunt 
fabricate în cele două celule de fabricaţie C1 și C2. Această posibilitate nu a putut fi 
luată însă în considerare. 
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7. APLICAREA  SIMULĂRII LA OPTIMIZAREA 
FLUXURILOR DE PRODUCȚIE 

 
   

 Introducere 
 
 În acest capitol se realizează optimizarea prin simulare a fluxurilor de 
producţie a SPRI proiectate în capitolul anterior. Se elaborează o metodologie de 

simulare-optimizare, pornind de la noţiunile teoretice tratate în capitolul 3, secţiunea 

3.6. 
În primul rând trebuie specificat faptul că sistemul ce urmează a fi simulat 

este un sistem nou (un proiect), prezentat în capitolul 6, nu unul existent ce 
urmează a fi îmbunătăţit. Referinţele [153, 154, 205, 206, 208, 212, 213, 214] 
prezintă programul Extend și modul de construire a modelelor plecând de la blocurile 
din bibliotecile furnizate de Extend. 
  

7.1. Metodologia de simulare – optimizare a fluxurilor 
de producție 

 

 Metodologiile propuse pentru a modela și controla un sistem de producţie nu 
este de ajuns pentru optimizare, de aceea ne îndreptăm spre simulare, pentru a 
realiza optimizarea sistemul studiat. 
 Modelul de simulare este construit pentru a rezolva o problemă, dar numai 
utilizare simulării nu permite găsirea unei soluţii optime. Ea trebuie utilizată într-un 
proces de optimizare. În acest scop, se elaborează în continuare o metodologie de 

optimizare. 

Aplicarea simulării la optimizarea fluxurilor de producţie, necesită parcurgea 
următoarelor etape: 

1. Definirea obiectivelor studiului de flux; 
2. Identificarea și soluţionarea problemelor ce apar în fluxurile de producţie; 
3. Stabilirea resurselor utilizate; 
4. Modelarea resurselor mobilizate în procesul de producţie; 

5. Modelarea fluxurilor informaţionale și decizionale; 
Indicatorii de performanţă generali şi cei care vizează diferitele tipuri de 

resurse, vor servi drept criterii de optimizare a fluxului de producţie industrială.  
Înainte de a începe detalierea acestor etape, trebuie precizat faptul că se 

ţine cont în mod deosebit de resursele de producţie, de mijloacele de transport, de 
zonele de stocare, de amplasarea utilajelor, de indicatorii de performanţă etc. 

 

1. Obiectivele studiului de flux trebuie să fie clare, ceea ce nu se întâmplă la 
început, precum și resursele alocate proiectului să fie suficiente, iar decidenţii 
implicaţi în proiect.  

 
2. Cele mai mari probleme legate de fluxurile de producţie apar din cauza 

dimensiunilor sistemului, a complexităţii relaţiilor cu entităţile, dar mai ales din 
cauza variabilelor aleatoare. În acest caz nu se face referire la întreruperi planificate 
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pentru pauze, pentru realizarea schimbul între operatori sau pentru întreţinerea 
preventivă a utilajelor. Sunt și variabile aleatoare care pot fi studiate prin simularea 

fluxului, cum ar fi: timpii de schimbare a seriei de fabricaţie sau a sculelor, timpii de 
procesare în funcţie de gradul de oboseală al operatorului, timpii de transfer dintre 
două locuri de muncă, numărul rebuturilor sau a celor retușate etc. Adevăratele 
probleme în simularea fluxurilor se întâmpină în cazul penei de mașină. Există și o 
rezolvare simplă a acestei probleme, dar trebuie abordat furnizorul utilajului, care ne 
poate oferi datele necesare. El știe că utilajul, de exemplu, 5% din timp este în stare 
de nefuncţionare. În acest caz, o eroare clasică constă în creșterea pur și simplu a 

timpului  operativ cu 5%.  
În eventualitatea unei pene, sunt oferite, de către programele de simulare 

posibilitatea de a ignora pana (ștergând opţiunea de mașină inactivă și lăsând doar 
opţiunile de mașină liberă și mașină ocupată, conform figurii 7.1) sau de a aștepta 

sfârșitului operaţiei în curs. Alegerea opţiunii trebuie să corespundă cel mai bine 
funcţionării sistemului real.  

În vederea animaţiei grafice, există posibilitatea asocierii unei imagini, 

conform figurii 7.1, fiecărei stări a unei resurse în model (liberă, ocupată, inactivă, în 
reparaţie). Aceasta va permite vizualizarea schimbărilor de stare ale resurselor în 
timpul desfășurării simulării. Este un  mijloc care, între altele, poate contribui la 
verificarea programului.  

 
Fig.7.1. Animaţia grafică. Programul de simulare Arena și Extend   

 

3. Pentru realizarea unui proiect de optimizare de fluxuri de producţie prin 
simulare este nevoie de un PC, programele de simulare orientate către fluxurile de 
producţie și resursa umană (analist, manager de producţie, expert în fluxuri de 
producţie). În funcţie de programul folosit, procesul de optimizare poate fi mai mult 
sau mai puţin automatizat. În momentul de faţă, există module sau programe 
utilitare comerciale care pot asigura această funcţie (AutoStat®, Extend Optimizer®, 
OptQuest®, SimRunner2® și Witness Optimizer®). Cu astfel de instrumente este 

mai greu să se varieze automat structura, decât să se varieze parametrii modelului.  
 
4. Modelarea funcţionării resurselor mobilizate în procesul de producţie se 

tratează în această etapă. Informaţiile importante legate de produs ce trebuie 

colectate sunt:  timpii operatori, timpii de pregătire (dacă nu sunt incluși în timpii 
operatori), gama și nomenclatura produselor, rata de rebut și de retușare. 
Problemele de dimensionare implică generarea și compararea mai multor combinaţii 
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de valori de variabile digitale ale modelului (numărul de cărucioare, lungimea 
transportoarelor etc.), sarcină mai ușor de automatizat.  

În cazul proiectului de faţă, resursele mobilizate în procesul de producţie 
sunt prezentate în capitolul 6, iar aici vor fi doar reamintite: 

- Tipul și numărul de mașini (tabelele 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.62, 6.64); 
- Tipul și numărul mijloacelor de stocare  
- Amplasarea utilajelor în atelier (fig.6.63, 6,64, anexele 19.1, 19.2, 20.1 și 

20.2); 
- Localizarea zonelor de stocare din atelier (fig.6.63, 6,64, anexele 19.1, 19.2, 

20.1 și 20.2); 
- Tipul și numărul de cărucioare (secţiunea 6.3.2., fig.6.62); 
- Calificarea și numărul de operatori (fig. 6.21, fig.6.57 și fig.6.58). 

Se trece la alegerea politicilor de pilotaj. În cazul proiectului prezentat în 

lucrare se alege ordinea de lansare în fabricaţie și priorităţile pieselor în faţa 
mașinilor stabilite în secţiunea 6.2.6.  

Până în momentul de faţă, cu datele prezentate mai sus, simularea fluxului 

poate fi de un real folos. Bine-nţeles că prima soluţie simulată nu e neapărat 
satisfăcătoare. Trebuie alese criterii de decizie cantitative, pentru a putea asocia 
valori unei soluţii și apoi să se realizeze comparaţii între ele. Costurile și intervalele 
de timp pot fi alese în acest caz. Aceste criterii trebuie traduse sub forma 
indicatorilor de performanţă. Se poate vizualiza evoluţia acestor indicatori, datorită 
anumitor blocuri de animaţie, sub formă de cifre, de curbe, de histograme etc. 

Servesc astfel de tablou de bord virtual.  
Fără a viza în mod evident optimizarea, prin simularea fluxurilor se pot viza 

și alte aspecte, de exemplu, se poate compara  timpul de așteptare din faţa unui loc 
de muncă având prima data timpul dintre sosirile succesive constante și egale, iar 
apoi ca variabile aleatoare.  

Modelarea operatorilor este foarte dificilă, dacă e să ţinem cont de calificarea 
acestuia, de experienţă, de modul în care poate reacţiona în anumite situaţii, de 

rapiditatea cu care își realizează sarcinile de producţie etc. 

Mijloacele de transport în acest studiu de flux, sunt cărucioarele (fig.6.59), a 
căror utilizare implică configurarea căilor de rulare (intersecţii, distanţe dintre staţiile 
de lucru), de asemenea, vitezele și timpii de încărcare-descărcare. Mai pot fi luate în 
considerare, ca aspecte de pilotaj, administrarea cărucioarelor goale, reguli de 
prioritate la intersecţii etc. Printre indicatorii de performanţă se poate considera 
timpul de așteptare mediu al pieselor pentru a fi transportate și se poate efectua 

comparaţii folosind numărul de deplasări.  
 

5. Pe lângă fluxurile fizice, într-un sistem de producţie există și fluxuri 
informaţionale și decizionale, după cum s-a văzut în capitolul 4. În anumite cazuri 
trebuie luate în considerare și acestea, cum ar fi: ordinele de fabricaţie, cererile, 
kanbanurile etc. 

Parcurgerea acestor etape se realizează în continuare concret, cu datele 
prelucrate în capitolul anterior și utilizând programul de simulare Extend v6.0 [69, 
71, 74, 161, 162]. 
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7.2. Simularea fluxurilor de producție a celulelor de 

fabricație prin intermediul produsului informatic 
Extend  

  

 În secţiunea anterioară au fost prezentate cele cinci etape necesare realizării 
procesului de optimizare prin simulare a fluxurilor de producţie. În capitolul 6, datele 
necesare modelării resurselor mobilizate în cele două celule de prelucrare și una de 
asamblare, conform etapei a patra, sunt introduse în programul Extend [66, 68]. 
Primele două etape sunt tratate de către echipa aleasă a realiza proiectul. Această 
echipă trebuie să revină asupra primelor două etape, dar mai ales asupra celei de-a 

doua și să le analizeze detaliat. Declanșarea proiectului se face în momentul în care 
se stabilește necesitatea realizării acestuia și se propun anumite obiective, care 

ulterior, cu echipa aleasă, se dezbat și se analizează concret aceste obiective.   
 Deci , echipa proiectului (stabilită în etapa 3), trebuie să reia și să analizeze 
obiectivele propuse (etapa 1) și să identifice, precum și să propună soluţii de 
rezolvare a problemelor ce apar în fluxurile de producţie. 

S-ar putea alege în prima etapă echipa? Răspunsul poate fi și da și nu. 

Managerul de producţie și expertul în fluxuri de producţie, care poate fi și o singură 
persoană, se știe de la începutul declanșării proiectului, însă analistul și utilizatorul 
programului se poate stabili în funcţie de produsul informatic ce va fi utilizat. Pentru 
un proiect deosebit de important e bine de prins în echipa de proiect a încă unui 
analist, utilizator al altui simulator, ca pentru final să se poată face o analiză 
comparatoare între  modele. 

Modelarea resurselor mobilizate în procesul de producţie (etapa 4) este 

etapa cea mai dificilă, de aceea e bine de lucrat cu doi analiști, care pot vedea și 
realiza modelul diferit, în funcţie de viziunea fiecăruia. 

Se propune construirea a trei modele de simulare [70]. 
Modelul 1:  
Pentru a obţine datele necesare simulării s-a ales o săptămână de lucru de 5 

zile a câte două schimburi pe zi. Normele de timp unitare sunt cele din fișele 

tehnologice (anexele 5÷12). Numărul cărucioarelor este 3. 
În figura 7.2 și anexa 21 este prezentat modelul de simulare asociat primului 

scenariu, iar în figura 7.3, se prezintă o porţiune mărită din modelul de simulare. 

 
Fig. 7.2. Modelul celulei de prelucrare C 2 și a celulei de asamblare C3 

BUPT



    Aplicarea  simulării la optimizarea fluxurilor de producţie - 7 226 

După o primă simulare, tabloul de bord efectuat cu ajutorul blocurilor statistice, 
arată că în C2, cele două produse ce nu servesc asamblării ulterioare în C3, adică 

produsul P25 și P26, se prelucrează pe o perioadă de o săptămână, 508, respectiv 
505 bucăţi.  Aceste date nu s-au modificat prea tare nici în urma a 10 și nici a 100 
de replicări. În figura 7.3 este reprezentat sub formă tabelară și grafică, procesul de 
prelucrare a pieselor P25 și P26, pe timp de o săptămână, adică 4800 de minute. 

 
Fig. 7.3. O porţiune din modelul de simulare 

 
Fig. 7.4. Modelul celulei de asamblare 
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Reperele ce sunt transferate celulei de asamblare C3, suportă modificări în urma 
numărului de simulări efectuate. Astfel, după o primă simulare numărul pieselor 

asamblate este de 39 bucăţi - P31 și 53 bucăţi - P32. După 10 replicări s-a ajuns la 
următoarele rezultate: 

• 45 bucăţi din P31 și 49 bucăţi din P32; 
• 549 bucăţi din P25 și 515 bucăţi din P26. 

Se crește perioada de simulare, de la o săptămână la o lună, astfel, după 
prima replicare obţinem următoarele rezultate (fig. 7.5): 

• 193 bucăţi – P31 și 180 bucăţi – P32; 

• 2160 bucăţi – P25 și 2015 bucăţi – P26, 
iar după încă 10 replicări avem o medie de 188 bucăţi –  P31, 191 bucăţi – P32, 
2160 bucăţi – P25 și 2012 bucăţi – P26. 

În cazul modificării numărului de cărucioare, de la 3 la 2, apoi la 1, în urma 

a 10 replicări obţinem o scădere a numărului de produse, în special a celor 
asamblate. Numărul produselor P31 scade de la 188 de bucăţi la 180, iar apoi la 163 
de bucăţi, iar a produsului P32, de la 191 scade la 192, iar apoi la 153 bucăţi. 

 În figura 7.5 sunt reprezentate rezultatele simulării după 100 de replicări, 
sub formă grafică și matriceală, pentru produsele asamblate (P31 și P32) și pentru 
produsele P25 și P26. 
 

 
Fig. 7.5. Rezultatele după 100 simulări - P31, P32 (stânga) și P25, P26 (dreapta) 

 

În figura 7.6 sunt prezentate datele survenite din blocurile statistice, referitoare la 

timpii de așteptare (media și maximum) în faţa fiecărui loc de muncă, date 
referitoare la activităţile de prelucrare (numărul de entităţi intrate și ieșite de pe 
fiecare mașină, gradul de utilizare al mașinii) și resursele rămase disponibile în urma 
simulărilor. 
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Fig. 7.6. Tablou de bord. Date blocuri statistice 

 
 Modelul 2: 

În urma rezultatelor prezentate în tabloul de bord, se recurge la câteva 
modificări la timpii operatori ai mașinilor, pentru început. Se face o analiză 
schimbând timpii operatori ai produsul P26, din valori constante în variabile 
aleatoare. Folosindu-se distribuţia uniformă, în urma a 10 replicări numărul de 
produse P26 a scăzut de la 515 bucăţi la 445 bucăţi. În cazul în care s-a folosit doar 

un singur cărucior. Atunci când numărul cărucioarelor a crescut la 2, numărul de 
produse P26 a crescut la 479 bucăţi.  

 În cazul aplicării unei alte distribuţii, de exemplu a distribuţiei exponenţiale, 
rezultatele sunt vizibil schimbate. Această analiză ilustrează o eroare comisă adesea: 
neglijarea aspectului aleatoriu și folosirea valorilor medii ale parametrilor. 
Rezultatele, o dată implementate, pot conduce la performanţe catastrofale 
 Crescând perioada de simulare de la o săptămână la o lună obţinem 
următoarele rezultate, conform figurii 7.7: 

• 180 bucăţi – P31, 192 bucăţi – P32; 
• 2127 bucăţi – P25 și 2022 bucăţi – P26. 
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Fig. 7.7. Rezultatele simulării pe timp de o lună - P31, P32 (stânga) și P25, P26 (dreapta) 

 
 Modelul 3: 

Funcţionarea unei resurse poate fi văzută ca o succesiune de perioade de 
bună funcţionare (TBF) și pene – durata reparaţiei, când resursa se află în afara 
serviciului (TTR), conform figurii 7.8. Fiecare dintre aceste perioade include 

eventuale durate de așteptare (așteptarea pieselor, a uneltelor, a reparatorului). S-a 
realizat astfel și o analiză și s-a observat că s-au mărit timpii de așteptare dinaintea 
mașinii U13, căreia i s-a asociat blocul ”Pannes aleatoires”, conform figurii 7.8. 
 

 
Fig. 7.8. Blocul și fereastra de dialog a blocului ”Pannes aleatoires”  
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Timpul mediu de așteptare s-a mărit de la 2,30 la 3,25 minute, iar timpul maxim de 
așteptare de la 7 minute la 21,22 minute. Lungimea medie a cozii de așteptare  a 

crescut de la 0.26 la 0.35.  
 

 
Fig. 7.9. Fereastra de dialog a blocului ”Queue FIFO” 

 
Se pot realiza o multitudine de analize, cuprinzând aspecte privind sarcinile 
operatorilor, aspecte privind modalitatea de transfer a pieselor de la un loc de 
muncă la altul, aspecte privind locurile de stocare dintre utilaje etc.  

 

7.3. Concluzii 
 
În cazul conceperii unui nou sistem de producţie, simularea fluxurilor poate 

oferi un ajutor preţios. Firește, prima soluţie simulată nu este neapărat 
satisfăcătoare. De aceea, trebuie criterii de decizie cantitative precise care să 
permită asocierea valorilor unei soluţii și deci compararea soluţiilor între ele. Ele 

servesc și la orientarea cercetării către o mai bună soluţie. Costurile, intervalele de 
timp, calitatea, flexibilitatea, se află printre criteriile cel mai des citate.  

Aceste criterii trebuie traduse sub forma indicatorilor de performanţă, pe 

care trebuie să încercăm să-i optimizăm într-un proces de simulare. 
Fără a viza explicit optimizarea, un studiu al fluxurilor prin simulare poate 

viza și alte aspecte. Un model de simulare poate juca și rol de suport dinamic de 
formare. Acest lucru este foarte util în a înţelege efectul aspectelor stocastice în 

sistemul fluxurilor.  
Informaţii privind caracteristicile principale ale resurselor stabile (locuri de 

muncă, zone de stocare/depozitare) traversate de flux, dar şi resursele de transfer 
(transportoare, cărucioare etc.), trebuie adunate înainte de modelarea pentru 
simulare.  

Indicatorii de performanţă generali şi cei care vizează diferitele tipuri de 
resurse vor servi drept criterii de optimizare a fluxului de producţie. 
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CONCLUZII FINALE ȘI  
CONTRIBUȚII PROPRII 

 
   

Concluzii finale 
 
Tema lucrării este de actualitate vizând aplicarea simulării la optimizarea 

fluxurilor de producţie, utilizând programe dedicate. 

Teza, ca de altfel întregul program de cercetare realizat, a avut la bază 

obiectivele prezentate la capitolul 1. 
Primele două obiective propuse - Analiza tendinţelor actuale privind 

dimensionarea structurilor de producţie și - Studiul aspectelor specifice cercetării 
operaţionale și al managementului operaţional în procesul de modelare și simulare a 
unor sisteme de fabricaţie complexe, au pus accentul pe aspectele relevante din 
punct de vedere al managementului producţiei, al metodelor specifice utilizate în 
vederea redimensionării structurilor de fabricare, utilizând ca instrumente de lucru, 

aplicaţii ale unor programe informatice. 
Cele două obiective au fost dezvoltate pe parcursul mai multor capitole; în 

capitolele 2, 3 și 4, s-a realizat un corolar al noţiunilor teoretice cu referire la 
sistemele de producţie și procesele de modelare și simulare, precum și în capitolele 
5 și 6, unde se regăsesc o parte din cercetările aplicative. 

Cel de-al treilea obiectiv propus - utilizarea unor produse software 

specifice, ca instrument în  elaborarea deciziilor optime cu referire la managementul 
producţiei, a fost dezvoltat în capitolul 5 al lucrării. 

Cel de-al patrulea obiectiv propus – Contribuţii privind amplasarea 

utilajelor, a fost dezvoltat în capitolul 6; aici autoarea a dezvoltat o metodologie de 
proiectare a sistemelor de producţie de rang inferior (SPRI), aplicând în acest studiu 
mai multe programe informatice; în primele trei etape s-a folosit Microsoft Excel, în 
realizarea analizei ABC (Pareto), în aplicarea metodei indicilor de constanţă; în 

ultimele două etape ale proiectării au fost utilizate următoarele programe 
informatice: 

• Programul informatic WinQSB 2.0 – a fost utilizat în vederea verificării și, de 
ce nu, a îmbunătăţirii amplasamentului utilajelor, rezultat în urma aplicării 
metodelor verigilor, a gamelor fictive și a metodei proprii (AOI). 

• Flexible Line Balancing v3 – utilizat în echilibrarea celulei de asamblare C3 și 
stabilirea numărului de operatori, astfel încât eficienţa liniei să fie cât mai 

mare. 
• Lekin 2.4 – utilizat în ordonanţarea producţiei. S-a stabilit  cu ajutorul 

acestui program software, ordinea de lansare în fabricaţie a reperelor. 
Obiectivele finale - Elaborarea unei metodologii de simulare – optimizare a 

fluxurilor de producţie și Aplicarea metodologiei de simulare – optimizare a fluxurilor 
de producţie, utilizând programul Extend v6.0. au fost dezvoltate în capitolul 7; 

rezultatele acestor cercetări, precum și a celor realizate în capitolul 6, au fost 

materializate în contracte de cercetare știinţifică efectuate cu terţi. 
În urma sintetizării informaţiilor din capitolele acestei lucrări s-au desprins 

următoarele concluzii: 
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• Cea mai dificilă parte a simulării este cea de modelare, deoarece modelul 
trebuie să descrie fidel, în aproximarea sistemului real, folosind în același 

timp o reprezentare cât mai simplă. 
• Această reprezentare se obţine atât prin definirea limitelor sistemului 

analizat, astfel încât să fie luate în considerare numai caracteristicile 
esenţiale din punct de vedere al obiectivului analizei, cât şi prin definirea 
unor ipoteze simplificatoare. Modelul poate fi îmbunătăţit prin redefinirea 
limitelor şi prin relaxarea ipotezelor. 

• Includerea mai multor parametrii duce la obţinerea unor modele mai 

rafinate, de fidelitate şi de precizie superioară. Pe de altă parte, dacă 
modelul este prea complex, devine greu de înţeles și de utilizat. 

• Pentru descrierea unui fenomen este nevoie de un număr suficient de mare 
de variabile, însă puţine dintre acestea au rol esenţial. Ceea ce devine 

important, pentru decident, este selectarea acestor variabile și a relaţiilor 
dintre ele. 

• Scopul modelului este de a permite analistului să prefigureze efectul 

modificărilor aduse sistemului. 
• Cel mai simplu model este modelul determinist, deoarece se face ipoteza că 

toate datele modelului sunt certe. În unele situaţii, acest tip de modele este 
foarte valoros. În plus, prin aplicarea analizei de senzitivitate se pot relansa 
unele ipoteze simplificatoare care stau la baza acestor modele şi se pot 
înţelege şi interpreta mai bine rezultatele obţinute prin rezolvare. 

• Modelele stocastice sunt mai realiste decât cele deterministe. Deoarece 
aceste modele conţin cel puţin o variabilă descrisă printr-o distribuţie de 
probabilitate, de cele mai multe ori, se apelează la simulare pentru a le 
rezolva. 

• Iniţial, simularea era recomandată numai dacă aplicarea metodelor analitice 
nu era posibilă, cu timpul însă, simularea a devenit un instrument foarte 
utilizat şi acceptat în asistarea proceselor decizionale manageriale. 

• Simularea fluxurilor, este mai adaptată mediului industrial decât metodele 

analitice, ea reprezentând modalitatea de rezolvare a problemelor pentru 
care soluţiile analitice sau algoritmice nu sunt posibile. 

• Simularea oferă informaţii şi date pe baza cărora decidenţii pot elabora 
decizii mai bine fundamentate. Implicarea majoră a managerului în procesul 
de modelare şi simulare este importantă pentru succesul procesului de  
modelare în vederea elaborării deciziei. 

• Pentru ca un model să fie acceptat cu încredere de decidenţi în procesul 
decizional în care sunt implicaţi, este necesară verificarea şi validarea atentă 
a modelului, înainte de implementare. 

• Timpul simulării poate fi comprimat sau dilatat pentru a permite accelerarea 
sau decelerarea unui fenomen investigat. 

• Identificarea ”locurilor înguste” și eliminarea acestora se poate realiza foarte 

ușor prin intermediul simulării. 
• Soluţiile şi concluziile unui studiu de simulare, de obicei nu sunt transferabile 

la alte aplicaţii.  
• Folosită de către un cunoscător al mecanismelor fluxurilor de producţie și  

împreună cu module care susţin optimizarea, simularea constituie un 

instrument performant inegalat pentru optimizarea fluxurilor. 
• Evoluţia SP a fost motivată de doi factori principali: creșterea productivităţii 

și mărimea numărului de tipuri de produse care trebuie să se realizeze în 
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sistem (flexibilitatea sistemului). Aceste două motivaţii evoluează într-un 
raport indirect; când crește flexibilitatea, scade productivitatea și invers. 

• Este nevoie de sisteme de producţie capabile, nu numai de a reacţiona la 
cerere, în timp real, dar, de asemenea, dacă este posibil, de a anticipa 
dorinţele clienţilor. Scopul este acela de satisfacere a clienţilor. 

• Operaţiunile de transformare (prelucrare) efectuate de resursele principale 
pot fi de două tipuri: operaţiuni cu valoare adăugată (îndepărtarea 
materialelor, deformare, asamblare, ambalarea etc.) şi operaţiuni fără 
valoare adăugată (depozitare, control, transfer etc.). 

• Realizarea unei sarcini de fabricaţie implică realizarea unor transformări într-
o anumită succesiune şi în anumite condiţii de eficienţă economică. 

• În unele cazuri, operatorul uman poate fi considerat resursă principală 
(controlul funcţionării, cântărirea, ambalarea etc.) şi în alte cazuri ca resursă 

auxiliară (setare a unei maşini). 
• Managementul producţiei are ca obiectiv principal, organizarea fluxului de 

materiale și informaţii cu privire la priorităţile stabilite la nivelul conducerii 

superioare (Consiliul de Administraţie). 
• Sistemele de tip linie de producţie, grupă de mașini sau celulă de fabricaţie 

sunt considerate SPRI în raport cu sistemele de producţie industriale. 
• Sistemele de tip linie de producţie, grupă de mașini sau celulă de fabricaţie 

pot fi considerate sisteme de producţie de rang superior în raport cu locurile 
de muncă din care sunt formate. 

• Analiza produs-cantitate (P-Q), analiză similară cu metoda ABC (Legea lui 
Pareto) depinde de criteriul ales și realizează o clasificare a articolelor pe 
clase de importanţă. 

• La aplicarea algoritmului CRAFT trebuie ţinut cont de faptul că 
amplasamentul trebuie să conţină un lot compact de celule, iar forma iniţială 
a suprafeţelor ocupate de utilaje poate fi modificat de program. 

• Ordonanţarea producţiei este fără îndoială una dintre cele mai dificile 

probleme de organizare și constă în efectuarea unui șir de calcule pe baza 

cărora se stabilește ordinea de lansare în execuţie a produselor. 
• Programul Lekin, reprezintă un sistem interactiv de programare a producţiei, 

care oferă posibilitatea sortării rezultatelor obţinute în urma aplicării regulilor 
de ordonanţare și a metodelor euristice, după tipul obiectivului selecţionat. 

• Modelul de simulare este construit pentru a rezolva o problemă, dar numai 
utilizare simulării nu permite găsirea unei soluţii optime. Ea trebuie utilizată 

într-un proces de optimizare. 
• Indicatorii de performanţă generali şi cei care vizează diferitele tipuri de 

resurse, vor servi drept criterii de optimizare a fluxului de producţie 
industrială. 

• În cazul conceperii unui nou sistem de producţie, simularea fluxurilor poate 
oferi un ajutor preţios. 

• Fără a viza explicit optimizarea, un studiu al fluxurilor prin simulare poate 
viza și alte aspecte. Un model de simulare poate juca și rol de suport 
dinamic de formare. Acest lucru este foarte util în a înţelege efectul 
aspectelor stocastice în sistemul fluxurilor.  

• Informaţiile privind caracteristicile principale ale resurselor mobilizate în 

procesul de producţie (locuri de muncă, zone de stocare/depozitare, 
transportoare, cărucioare etc.), trebuie strict determinate înainte de 

realizarea modelului pentru simulare.  
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• Indicatorii de performanţă generali şi cei care vizează diferitele tipuri de 
resurse vor servi drept criterii de optimizare a fluxului de producţie.  

. 

Contribuții proprii 
 
În urma proceselor de documentare și cercetare realizate în Universitatea 

Politehnica din Timișoara și la Universitatea din Szeged - Ungaria, s-au detașat 

următoarele contribuţii originale: 
 Contribuţii originale rezultate din cercetările teoretice și aplicative efectuate: 

1. Luarea deciziilor optime în managementul producției, în urma 
analizării soluțiilor oferite de aplicațiile programelor informatice 
dedicate: 

• Programul informatic WinQSB – a fost utilizat în aplicaţii pentru diverse 
studii de caz precum:  

- analiza drumului critic, aplicându-se metodele CPM și PERT; 
- problema de transport-repartiţie, aplicându-se metoda “Minimum 

din matrice” pentru obţinerea soluţiei iniţiale de bază și a metodei 
Stepping-Stone, pentru obţinerea soluţiei optime; 

- probleme de programare liniară, unde s-au aplicat metodele 
Simplex și Branch and Bound, în funcţie de tipul variabilelor; 

- problema de asignare (alocare) – s-a utilizat algoritmul Kuhn 
(ungar) într-o problemă din domeniul organizării aprovizionării cu un 
anumit produs. 

• Programul informatic Lekin - a fost utilizat într-un studiu de ordonanţare 
a unei linii de fabricaţie, stabilindu-se succesiunea reperelor (sarcinilor) 
pe utilaje. S-a realizat apoi conversia acestei probleme la o reţea CPM și 
s-a analizat cu ajutorul programului WinQSB. 

2. Elaborarea unei metodologii proprii de proiectare a SPRI, care conţine 
șase etape, și anume: 
1. Analiza SPRI; 

2. Determinarea tipului procesării; 
3. Stabilirea resurselor de producţie; 
4. Determinarea  modului de grupare a utilajelor; 
5. Amplasarea utilajelor în cadrul SPRI; 

6. Ordonanţarea produselor. 
3. Elaborarea unei metode de calcul a amplasării utilajelor (AOI), ce se 

derulează de-a lungul a cinci etape de calcul: 
Etapa 1. Datele de intrare ale problemei 
Se pornește de la numerotarea activităţilor, începând cu prima activitate 

căreia i se atribuie numărul de ordine 1, apoi în continuare până la ultima activitate. 

Se scrie itinerariul tehnologic al fiecărui produs utilizând această notaţie, iar datele 
obţinute se trec într-un tabel, în cadrul căruia se calculează și poziţionarea medie a 
utilajelor (locurilor de muncă). 

Etapa 2. Stabilirea poziției inițiale a locurilor de muncă 
În urma calculului efectuat în etapa anterioară se stabilește poziţia iniţială a 

locurilor de muncă. 
Etapa 3. Analiza circuitelor produselor și eliminarea întoarcerilor 

Se realizează un tabel care are rolul de a prezenta itinerariile tehnologice ale 
produselor, comparativ cu ordinea teoretică, deja stabilită, care să ajute la 
eliminarea întoarcerilor în flux. Tot în acest scop se pot folosi alte două tabele, în 
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funcţie de preferinţe. Se realizează apoi reprezentarea grafică a fluxurilor 
produselor, sub formă matriceală. 

Etapa 4. Analiza gradului de încărcare a locurilor de muncă 
După fluidizarea fluxurilor tehnologice ale produselor, se trece la verificarea 

gradului de încărcare a utilajelor. Pentru a facilita calculul se poate utiliza programul 
Microsoft Excel. 

Etapa 5. Stabilirea poziției finale a locurilor de muncă 
Se construiește un tabel în care sunt reprezentate fluxurile tehnologice, 

precum și gradul de încărcare pe fiecare utilaj în parte. 

4.  Elaborarea unei metodologii de optimizare prin simulare a fluxurilor 
de producţie, care necesită parcurgea următoarelor etape: 
1. Definirea obiectivelor studiului de flux; 
2. Identificarea și soluţionarea problemelor ce apar în fluxurile de producţie 

- probleme legate de fluxurile de producţie apar din cauza dimensiunilor 
sistemului, a complexităţii relaţiilor cu entităţile, dar mai ales din cauza 
variabilelor aleatoare; 

3. Stabilirea resurselor utilizate - este nevoie de un PC, programele de 
simulare orientate către fluxurile de producţie și resursa umană 
(analiști, manager de producţie, expert în fluxuri de producţie); 

4. Modelarea resurselor mobilizate în procesul de producţie - Informaţiile 
importante legate de produs ce trebuie colectate sunt:  timpii operatori, 
timpii de pregătire (dacă nu sunt incluși în timpii operatori), gama și 

nomenclatura produselor, rata de rebut și de retușare. Se trece apoi la 
alegerea politicilor de pilotaj; 

5. Modelarea fluxurilor informaţionale și decizionale – prin utilizarea 
documentelor specifice: ordinele de fabricaţie, cererile, fișele 
(kanbanuri). 

 

Diseminarea rezultatelor cercetării 
 

În decursul programului doctoral, au fost realizate și prezentate următoarele 
referate știinţifice: 

➢ Referatul 1: Modelare. Simulare. Concepte. Aplicaţii. Interpretări 
➢ Referatul 2: Programarea proceselor de fabricaţie și control pentru producţia 

de unicate, serie și masă. 
➢ Referatul 3: Aplicaţii ale unor programe specifice modelării și simulării 

sistemelor de producţie. 
 Diseminarea rezultatelor s-a concretizat și prin publicarea de cărţi, lucrări 

știinţifice în reviste, precum și în volumele unor conferinţe naţionale și 
internaţionale,  

Rezultatele cercetărilor au fost finalizate prin două contracte de cercetare cu 
terţi: 

• Restructurarea Secției Sculărie, Contract de cercetare comandat de mediul 
economic, Beneficiar: UCM  Reșița SA, Contract nr.33 / 2006 [123]; 

• Optimizarea sistemului de fabricaţie a carcaselor reductoarelor şi a roţilor 
dinţate sudate, Contract de cercetare comandat de mediul economic, 
Beneficiar: Reșița Reductoare SA, Contract nr. 2 / 31.03.2008 [126]. 

În domeniul tezei de doctorat, autoarea a publicat un număr de 4 cărţi 
publicate în edituri recunoscute CNCSIS, dintre care: 1 ca unic autor [4] și 3 ca și 
coautor [36, 41, 42], precum și 2 capitole de carte, publicate în edituri recunoscute 
CNCSIS, dintre care: 1 ca unic autor [90] și 1 ca și coautor [89]. 

BUPT



    Concluzii finale și contribuţii proprii 236 

 În domeniul tezei de doctorat, autoarea a publicat un număr de 40 lucrări 
ştiinţifice: 

• 21 lucrări știinţifice în volume ale unor conferinţe naţionale și internaţionale, 
dintre care: 1 ca unic autor [79], 17 publicate ca prim autor [64, 65, 73, 74, 
75, 76, 78, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 93, 94, 95, 146] și 3 ca și coautor [121, 
144, 145]. Dintre acestea, 8 sunt indexate de Thomson Reuters©  în ISI 
Web of KnowledgeSM ([85, 86, 87, 93, 121, 144, 145, 146]) și 4 sunt în 
publicaţii clasificate BDI  ([75, 76, 94, 95]); 

• 13 articole în reviste de specialitate din ţară acreditate CNCSIS tip B+, 

dintre care: 10 ca prim autor [69, 70, 71, 72, 81, 84, 88, 91, 92, 96] și 3 ca 
și coautor [124, 125, 147]. 

• 6 articole în reviste de specialitate din ţară acreditate CNCSIS tip B, dintre 
care: 4 ca prim autor [66, 67, 68, 77] și 2 ca și coautor [161, 162].
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ANEXA 1 

Fișa tehnologică – BULON FILETAT 1 
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ANEXA 2 

Fișa tehnologică – BULON FILETAT 2 
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ANEXA 3 

Fișa tehnologică – BOLȚ FILETAT  
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ANEXA 4 

Fișa tehnologică – BOLȚ 
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ANEXA 5 

Fișa tehnologică – NIPLU 1 
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ANEXA 6 

Fișa tehnologică – NIPLU 2 
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ANEXA 7 

Fișa tehnologică – ȘTUȚ 
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ANEXA 8 

Fișa tehnologică – PIULIȚĂ 
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ANEXA 9 

Fișa tehnologică – BUCȘĂ DE FIXARE 
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ANEXA 10 

Fișa tehnologică – TAMPON 
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ANEXA 11 

Fișa tehnologică – Racord GS TIP A PN 160 
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ANEXA 12 

Fișa tehnologică – Racord GS TIP B PN 160 
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ANEXA 13.1 

Desen de execuție - BULON FILETAT 1 
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ANEXA 13.2 

Desen de execuție - BULON FILETAT 1 
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ANEXA 14.1 

Desen de execuție - BULON FILETAT 2 
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ANEXA 14.2 

Desen de execuție - BULON FILETAT 2 
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ANEXA 15.1 

Desen de execuție - BOLȚ FILETAT 
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ANEXA 15.2 

Desen de execuție - BOLȚ FILETAT 
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ANEXA 16.1 

Desen de execuție - BOLȚ 
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ANEXA 16.2 

Desen de execuție - BOLȚ 
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ANEXA 17 

Amplasarea optimă a utilajelor în C2 (pe două rânduri) 
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ANEXA 18 

Amplasarea optimă a utilajelor în C2 (în U) 
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ANEXA 19.1 

Amplasarea 2D 
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ANEXA 19.2 

Amplasarea 2D 
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ANEXA 20.1 

Amplasarea 3D 
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ANEXA 20.2 

Amplasarea 3D 
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ANEXA 21 

Modelul celulei de prelucrare C 2 și a celulei de asamblare C3 
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