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REZUMAT 
 

Această lucrare descrie o nouă formă de finanțare a capitalului de lucru necesar pentru 

activitățile zilnice din cadrul unui lanț al ofertei, bazat pe un mecanism de auto-finanțare 

provenind de la un membru existent al lanțului ofertei care dispune de capitalul de lucru 

necesar pentru a optimiza procesul de sortare al lanțului revers al logisticii astfel încât atât 

producătorul, cât și întregul lanț al ofertei să atingă nivelul optim. Mecanismul de finanțare 

este un sistem de penalități complex, aplicat în punctul de sortare al procesului de reciclare, și 

care are ca punct de pornire un mecanism bazat pe penalizarea cu rată fixă (folosit înainte de 

2015) de către una dintre cele mai mari companii de reciclare norvegiană, Norsk Gjenvinning 

AS (Groruddalen Environmental Park) cu sediul în Oslo, Norvegia. Autoarea s-a implicat 

activ în conceptualizarea și implementarea practică a unui nou sistem de penalități în 2015, în 

urma controlului vizual al unor livrări de produse care erau tratate identic în termeni financiari 

(aceeași valoare a penalității), dar care prezentau diferențe majore în ceea ce privește gradul 

de sortare (materiale cu proprietăți diferite, numărul greșelilor și costul total al procesării 

acestora). 

Pentru a îmbunătăți noul sistem de penalități, autoarea propune un nou set de valori 

pentru cele trei categorii de clienți (mici, medii si VIP) obținut în urma proceselor de simulare 

(1, 2 și 3) care au ca punct de plecare valorile standard ale diferitelor tipuri de penalități 

pentru 2015, dar care includ și puterea financiară a fiecărei categorii, precum și cota de piață a 

acesteia. În urma procesului de simulare sunt obținute noi valori ale diferitelor categorii de 

penalități pentru grupele de clienți analizate astfel încât să se obțină valoarea cumulativă a 

penalităților de 10 milioane de coroane norvegiene la sfârșitul anului 2016. Soluția optimă 

propune un nou set de valori pentru fiecare categorie de clienți, valori ce diferă cu un 

procentaj de 37,5 % între grupele de clienți.  

 

 



 

Lanțul ofertei reprezintă un domeniu relativ nou pentru cercetătorii care se ocupă cu 

problemele legate de capitalul de lucru. Recent, finanțelor lanțului ofertei li s-a acordat mai 

multă atenție în cercurile de știință, în special datorită studiilor asupra companiilor și 

lanțurilor ofertei (canalizate spre întreprinderile mici și mijlocii) cu probleme legate de sub-

optimalitatea cantităților comandate de către diferiți membri ai lanțului logistic, rezultate în 

urma faptului că instituțiile financiare au limitat condițiile de creditare pentru acești actori, 

ducând deseori la riscuri legate de faliment ale companiilor menționate anterior. Lipsa 

lichidităților financiare de pe piață, împreună cu nivelul scăzut de credibilitate al companiilor 

au adăugat condiții suplimentare pentru acordarea creditelor, fapt care a generat crearea unui 

mediu proprice găsirii soluțiilor optimale pentru constrângerile legate de capitalul de lucru.  

Două modele sunt descrise în această lucrare, și ambele prezintă detalii importante 

legate de problema finanțării capitalului de lucru în cadrul lanțului ofertei: un model al 

autorilor Chen și Hu (2011) care dovedește existența valorii adaugate pentru întregul lanț 

logistic prin optimizarea capitalului de lucru în condiții de simetrie și asimetrie 

informațională, și cel de-al doilea al autorilor Kouvelis si Zhao (2012) care descriu procesul 

decizional în acordarea capitalului de lucru sub constrângerea riscului de faliment (în cazul în 

care o companie are nevoie de finantare din partea unei bănci), și finantarea pe baza liniei de 

credit (dacă firma care oferă această posibilitate este unul dintre furnizorii retailerului). 

Ambele modele pleacă de la premiza faptului că organizațiile implicate în procesul de 

finanțare sau împrumut sunt cooperative (în practică acest lucru nu se întamplă mereu). Dacă 

pentru Chen și Hu restricția legată de capitalul de lucru poate genera probleme în special 

pentru întreprinderile mici și mijlocii, modelul propus de Kouvelis și Zhao folosește un cadru 

generalizat, în care acordarea unui împrumut nu este o decizie radicală (cu răspuns da sau nu), 

ci o decizie legată de valoarea totală a împrumutului (având o valoare maximă a creditului). 

Această lucrare este împărtiță în două direcții de cercetare: una teoretică, având ca 

scop găsirea unui model de optimizare care să rezolve problema constrângerii legate de 

capital în faza de sortare a procesului de reciclare pentru companiile care se ocupă cu sortarea 

materialelor, și una practică, având scopul de a testa diferite alternative pentru găsirea unei 

soluții ce contribuie la maximizarea capitalului de lucru prin utilizarea unui sistem de 

penalități complex aplicate tipurilor diferite de clienți ale lanțului ofertei (mici, medii și mari), 

luând în considerare cota lor de piață și puterea de cumpărare.  

Modelul teoretic, denumit noul sistem de penalități, reprezintă o îmbunătățire a unui 

sistem penalități folosit anterior (bazat pe o rată fixă de penalizare), și care are ca scop 

colectarea tuturor costurilor adiționale de sortare pe care o companie le are în faza de sortare a 



 

procesului de reciclare de la companiile de retur care au livrat diferite materiale cu un grad de 

sortare mai mic decât cel admis. Noul model reprezintă o abordare diferită a sistemului de 

penalități deja existent deoarece ia în cosiderare diferite tipuri de penalități (mici, medii și 

mari), un coeficient de reclasificare, și timpul total de sortare pentru toate livrările care 

depășesc o anumită limită a timpului alocat pentru procesarea materialului. Scopul modelului 

este acela de a recupera tot capitalul de lucru suplimentar datorat costurilor de procesare și 

sortare ale companiei în faza de producție a procesului reciclării datorat livrărilor cu minim un 

articol sortat greșit, mecanism denumit și proces de auto-finanțare.  

Noul model de penalități poate fi folosit de către companiile de procesare din cadrul 

lanțului revers al logisticii ce caută să-și optimizeze capitalul total de lucru în faza de sortare a 

procesului de reciclare, punând la dispoziție diferite combinații de penalități și valori, în 

funcție de gradul de sortare al fiecărei livrări. De asemenea, poate fi făcută o analiză între 

valoarea totală a capitalului de lucru obținut în urma aplicării sistemului fix de penalități și 

valoarea totală datorate implementării noului sistem de penalități pentru a îmbunătăți 

permanent structura sistemului de penalități și a categoriilor relevante pentru noul model. 

Din punct de vedere practic, noul sistem reprezintă un model complex și dificil de 

explicat și aplicat companiilor de retur care sunt obișnuite cu livrarea materialelor slab-sortate 

(cu grad de sortare mic) fără costuri adiționale legate de procesare (avînd doar o penalitate 

fixă în cazul sortării greșite). Riscul implementării unui astfel de sistem este respingerea lui de 

către clienți prin schimbarea companiei de reciclare a.î. să plătească mai puțin pentru 

procesarea materialelor decât noile penalități impuse în anul 2015 altor companii, cu penalități 

mai mici. 

Scopul acestei lucrări este de a găsi varianta optimă a finanțării capitalului de lucru în 

faza de sortare a procesului de reciclare a.î. optimizarea lanțului ofertei să fie asigurată prin 

îndeplinirea cerințelor minimale pentru fiecare membru al lanțului logistic. Noua formă de 

finanțare a capitalului de lucru reprezintă un mecanism de auto-finanțare (conform autoarei) 

deoarece finanțarea necesară pentru valorea optimă a capitalului de lucru se obține de la unul 

dintre membrii lanțului ofertei (companiile de returnare a produselor), și nu de la o instituție 

financiară (cum se întâmplă în cazul teoriei tradiționale a finanțelor lanțului ofertei) sau de la 

un alt membru al lanțului logistic prin deschiderea unei linii de credit (care implică automat 

returnarea capitalului de lucru după o perioada prestabilită de către ambele părți). 

Implementarea practică a noului sistem ținteste spre găsirea acelor valori optimale 

pentru clienții mici, medii si VIP ca și coeficient a valorilor originale ale penalităților, luând 

în considerare cota de piață și puterea de cumpărare, a.î. să se obțină valoarea dorită în urma 



 

sistemului de penalități (stabilită de companie). Acest obiectiv este atins prin aplicarea mai 

multor scenarii pentru aflarea celei mai bune soluții atât din punct de vedere practic, cât și din 

punctul de vedere al durabilității întregului lanț revers al logisticii. 

Principiile care stau la baza acestei cercetări au legătură cu capitalul de lucru în cadrul 

lanțului ofertei (atât normal, cât și revers) în care firmele mici și mijlocii (în special) se luptă 

constant cu riscul de faliment datorită lichidităților reduse, precum și a resurselor de capital. 

În situația categoriilor de clienți menționate anterior, obținerea resurselor de capital de la o 

instituție financiară se aprobă doar în urma îndeplinirii unor criterii atât generale, cât și 

specifice industriei din care fac parte, cu o rată a dobânzii aferente creditului bancar adăugate 

valorii împrumutului. Datorită acestor costuri suplimentare, companiile sunt în căutarea unor 

metode alternative de finanțare a capitalului de lucru generat în urma sortării și procesării 

generate de livrările cu grad de sortare mai mic decât limita acceptată, a.î. activitășile zilnice 

să nu fie afectate. Deoarece acest nou mecanism reprezintă un model de auto-finanțare, 

șansele implementării lui au o rată mai mare de succes pentru companiile de sortare care 

doresc să-și reducă creditele financiare.       

Modelul teoretic de penalizare sugerat de autoare ia in considerare o piață ideală în 

care toți clienții au o valoare a penalității identică, și în care toți clienții rămân loiali 

companiei și după aplicarea noului sistem de penalități. În această situație, modelul teoretic 

reprezintă un sistem complex de penalizare ideal, cu diferite categorii de penalități care 

calculează valoarea totală a penalizării pentru livrarea unui anumit tip de material astfel: suma 

tuturor articolelor sortate greșit încadrate intr-o anumită categorie inițial, precum și cantitățile 

din fiecare material sortat greșit.  

Pentru partea de simulare a noului sistem de penalizare implementat la una dintre cele 

mai mari companii de reciclare din Norvegia, Norsk Gjenvinning AS, autoarea a folosit datele 

financiare ale companiei pentru diferite tipuri de materiale și penalități (volume și cantități, 

respectiv) în perioada 2012 – 2015, valori care stau la baza îmbunătățirii noului sistem de 

penalizare folosind valorile numerice ale penalităților din 2015 (primul an după 

implementarea noului sistem). Datele sunt confidențiale și au fost folosite la formarea a trei 

scenarii diferite pentru simularea valorilor optime diferitelor categorii de clienți, fără alterarea 

valorilor reale din perioada 2012 – 2015 (explicate în capitolul 6 – secțiunea despre condițiile 

generale ale simulării procesului). 

Din punct de vedere al structurii, teza este împărțită în opt capitole. Capitolul legat de 

Introducere descrie importanța domeniului de cercetare, scopul cercetării și contribuțiile 

proprii aduse tezei. Lucrarea are ca scop găsirea unui mecanism de finanțare al capitalului de 



 

lucru care ia în considerare o metodă de auto-finanțare a lanțurilor reverse ale logisticii astfel 

încât să se obțină nivelul optim al capitalului de lucru necesar în faza de sortare a procesului 

de reciclare prin finanțarea internă de către un membru existent al lanțului ofertei. Această 

soluție adaugă valoare tuturor companiilor implicate în procesul de reciclare prin 

îmbunătățirea deficitului capitalului de lucru. Noul sistem de penalizare are ca scop ajutarea 

companiilor de sortare în obținerea nivelul optim al capitalului de lucru necesar procesării 

tuturor materialelor fără a apela la o metodă/instituție de finanțare externă, ci prin aplicarea 

unui mecanism de penalizare care generează acest capital de la un membru existent al rețelei 

logistice. În acest mod, compania de sortare nu are nici un fel de constrângere financiară 

legată de capitalul de lucru și își atinge nivelul optim de sortare. 

 Capitolul 1 descrie diferite aspecte ale companiilor multinaționale și lanțurilor 

globale ale ofertei pentru explicarea mecanismelor și principiilor care stau la baza lanțurilor 

globale, prin evidențierea procesului de luare a deciziilor în cadrul rețelei logistice (precum 

strategiile, driverele și caracteristicile lanțului ofertei), prin problemele legate de 

vulnerabilități sau discontinuități, direcții actuale ale lanțurilor ofertei (globalizare, integrare 

și flexibilitate) sau a noilor forme de competiție în contextul mediului global al logisticii bazat 

pe indicatori de performanță și nu în ultimul rând prin menționarea riscurilor și strategiilor de 

managerizare a riscului pentru lanțurile globale, precum și a noilor provocări pentru 

companiile din cadrul rețelei logistice (de exemplu logistica mediului înconjurător și 

clusterizarea). 

Capitolul 2 este dedicat aspectelor teoretice ale finanțelor lanțului ofertei în ceea ce 

privește capitalul de lucru, capitol care propune o metodă alternativă de finanțare pentru 

optimizarea lanțului ofertei printr-o abordare diferită față de metoda tradițională. În acest 

capitol este descrisă problema finanțării pe termen scurt în raport cu dimensiunea firmei care 

necesită finanțarea capitalului de lucru, pe baza modelelor teoretice propuse de Chen și Hu 

(2011) și Kouvelis și Zhao (2012), aplicate în special pentru întreprinderile mici și mijlocii. 

Chen și Hu (2011) sugerează o metodă alternativă de finanțare pentru companiile care au 

nevoie de sprijin extern pentru a atinge cantitatea optimă într-un lanț normal al ofertei. 

Modelul construit de Kouvelis și Zhao (2012) ia în considerare riscul de faliment și 

deschiderea unei linii de credit în decizia de finanțare a capitalului de lucru. Idea centrală 

prezentă în acest capitol (ca și caracteristică generală a modelelor prezentate) este aceea de a 

arăta cum finanțele lanțului ofertei funcționează în practică astfel încât să se găsească acele 

soluții pentru stabilitatea financiară prin prisma capitalului de lucru și al finantării externe atât 



 

pentru firmă, cât și pentru întregul lanț al ofertei, precum și cum se poate crea valoare 

adăugată companiilor implicate în procesul logistic. 

Capitolul 3 studiază lanțurile reverse ale logisticii cu scopul de a explica importanța 

industriei de reciclare în mediul de afaceri prin folosirea unei întrebări fundamentale “Se 

justifică folosirea strategiei de protejare a mediului înconjurător?”. În contextul actual tot 

mai multe companii sunt forțate să-și schimbe politica pe termen lung spre o strategie de 

protejare a mediului înconjurător, dar această soluție poate avea implicații directe asupra 

profitului pe termen scurt  a firmei, indiferent de beneficiile potențiale aduse de aceeași 

strategie pe o perioadă mai lungă. De asemenea, diferențele între lanțul normal al logisticii și 

logistica reversă sunt prezentate împreună cu caracteristicile procesului revers al lanțului 

ofertei. La finalul capitolului sunt menționate driverele și barierele lanțului revers al ofertei 

pentru a evidenția ceea ce înseamnă o abordare a logisticii din punct de vedere a mediului 

înconjurător, precum și avantajele și dezavantajele de a implementa această strategie pentru o 

companie care pune în balanță folosirea versus nefolosirea strategiei de protecție a mediului.  

Capitolul 4 prezintă o analiză concretă a industriei de reciclare și problemele apărute 

în faza de productie a procesului revers al logisticii, prin studierea uneia dintre cele mai mari 

companii de reciclare din Norvegia, Norsk Gjenvinning AS. Sunt descrise date relevante 

despre firmă, în care autoarea descrie faza de sortare a procesului revers cu toti membrii 

implicați, procesul de sortare (din punct de vedere financiar, înainte de 2015), precum și 

provocările apărute la depozitul principal de colectare și sortare (Groruddalen Environmental 

Park) pentru a cerceta problemele apărute în urma implementării unui sistem de sortare 

funcțional, precum și nevoia unui nou model de sortare (penalizare) care ar putea ajuta 

compania să atingă nivelul optim de sortare fără a apela la resurse externe de finanțare.  

Evoluția mecanismului de sortare, a câtorva materiale procesate în fabrică, sistemul fix 

de penalizare, precum și conceptualizarea unui sistem nou și complex de penalizare sunt 

explicate în Capitolul 5, în care autoarea evidențiază nevoia unui nou instrument financiar 

care funcționează ca un mecanism de îmbunătățire a sistemului fix de penalizare. Datorită 

lipsei de control financiar și de raportare valabil pentru toate materialele procesate în 

interiorul facilității de sortare, precum și a volumului mic de capital de lucru obținut în urma 

sistemului fix de penalizare, managementul companiei analizate în lucrare a decis regțndirea 

modelului de penalizare în 2015. Autoarea prezintă tot procesul de conceptualizare, pornind 

de la întalnirile interne pentru sesiunile de brainstorming până la implementarea teoretică a 

noului model de penalizare, sistem care are la bază modelele propuse de Chen și Hu (2011) și 

Kouvelis și Zhao (2012) pentru solutții privind obținerea capitalului de lucru. 



 

Acest capitol este esențial în consistența lucrării deoarece descrie noul model teoretic 

de obținere a capitalului de lucru pas cu pas, pe baza folosirii unui sistem de penalizare având 

ca scop principal acoperirea nevoii de finanțare în faza de sortare a procesului de reciclare.  

Mecanismul de penalizare funcționează astfel: de fiecare dată când o livrare a unui 

material intră în zona de producție, un angajat care se ocupă cu controlul materialelor 

analizează toată livarea în concordanță cu proprietățile de sortare corespunzătoare 

materialului declarat. Dacă tot volumul materialului este sortat corect, toata livrarea este 

aprobată fără costuri adiționale de sortare și procesare. Dacă însă există cel puțin un articol 

care nu este sortat corespunzător criteriilor firmei, atunci se aplică o penalizare (mică, medie 

sau mare – în funcție de parametrii stabiliți a prior), o taxă de reclasificare (dacă toată livrarea 

este încadrată într-o altă categorie), și o eventuală taxă de sortare (calculată in raport cu 

timpul folosit – la fiecare 15 minute) pentru a taxa costurile adiționale de sortare precum 

declararea materialelor periculoase (în cazul descoperirii lor în livrarea originală). De 

asemenea, dacă se găsește un material periculos în livrare, cantitatea extrasă se înregistrează 

spre plată (de exemplu, lemn impregnat amestecat cu lemn pur în aceeași livrare). Modelul se 

aplică universal tuturor livrărilor care intră în zona de producție prin folosirea aceluiași sistem 

de penalități, precum și a tipurilor de penalități indiferent de atributele companiei de returnare 

a produselor (de ex.: cota de piață sau puterea de cumpărare a clientului). 

Un aspect important este rolul pe care fiecare membru al lanțului ofertei il are (descris 

în detaliu în lucrare la capitolul 5), și unde membrii pot avea două funcții, așa cum este cazul 

companiilor de returnare a produselor, care nu sunt doar furnizori de materie primă, cât și 

posesori ai capitalului de lucru sau actori ai procesului de învățare datorită faptului că învață 

permanent ce înseamnă o livrare sortată corect pe baza penalitților aplicate anumitor 

materiale. De asemenea, modelul descrie caracteristicile noului sistem de penalizare, structura 

sa, sistemul teoretic, precum și riscurile implementării unui astfel de mecanism de penalizare 

complex (printre care se enumeră și riscul de faliment sau suboptimalitatea întregului lanț al 

ofertei). 

Îmbunătățirile legate de materiale și capitalul de lucru în anul 2015 sunt descrise în 

capitolul 6, și reprezintă rezultatul folosirii unui sistem nou si mai bine-conturat decât cel 

folosit aprior. Pe baza cunoștiințelor autorului legate de sistemele de finanțare a capitalului de 

lucru, nu s-au realizat studii care folosesc metoda de auto-finanțare pe baza unui sistem 

diferențiat de penalități ce poate folosi valori diferite de penalizare în funcție de tipul de client 

care generează costul adițional de sortare.  



 

În urma rezultatelor originale obținute pe baza noului sistem de penalizare și luând în 

considerare nevoile reale ale costurile adiționale legate de sortare, autoarea sugerează o 

îmbunătățire a noului model teoretic de penalizare, pe baza aplicării ratelor diferențiate pentru 

trei categorii diferite de clienți (mici, medii și mari), obținând în același timp capitalul de 

lucru necesar în faza de sortare a procesului logistic pentru atingerea sumei de 10 milioane de 

coroane norvegiene - ținta anului 2016 în termeni de valoare totală a penalității. Sunt 

prezentate trei scenarii diferite: Scenariul 1 are ca termeni definitorii o piață ideală (toți 

clienții sunt identici atât din punct de vedere al cotei de piață, cât și din punct de vedere al 

puterii de cumpărare), Scenariul 2 diferă față de scenariul 1 prin puterea de cumpărare 

diferită a clienților (păstrând distribuția egală în ceea ce privește cota de piață – același volum 

de penalități aplicat fiecărei categorii), si Scenariul 3 care sugerează o soluție mai complexă 

ce ia în considerare cele trei categorii de clienți analizate din punct de vedere al cotei de piață 

diferențiate, precum și a puterii de cumpărare diferite. Pentru fiecare dintre aceste scenarii 

sunt găsite valorile optime, fiind comparate mai apoi soluțiile optime pentru fiecare scenariu 

intre ele pentru găsirea optimului absolut, care oferă soluții ale nivelului penalităților 

corespunzătoare fiecărei categorii de clieți, și care se apropie de mediul real de afaceri. 

Scenariul optim este Scenariul 3, deoarece ia în considerare parametri reali precum cotă de 

piață diferită pentru clienți (60 % - VIP, 30 % - medii, 10 % - mici), precum și o diferențiere 

în ceea ce privește puterea de cumpărare (diferențe de 37, 5 % între categorii apropiate). 

Rezultatele acestui capitol sunt relevante pentru companiile care decid să 

implementeze un sistem de penalizare prin folosirea unor rate de penalizare diferite, dar care 

iau în considerare diferite caracteristici (criterii) ale companiilor de returnare ale produselor 

(deoarece acestea vor fi instituțiile generatoare de capital de lucru). În funcție de industria și 

țara în care companiile își desfășoară activitatea, este posibilă găsirea unor sisteme alternative 

de penalizare ale modelului complex construit, care să funcționeze pe baza condițiilor 

mediului de afaceri.  

 

  

 

  

 

 

 

 


