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                 CUVINTE CHEIE 

 

Logistică, externalizare, externalizarea serviciilor logistice, decizie 

strategică, satisfacţia clienţilor. 

 

INTRODUCERE ÎN PROBLEMATICA CERCETĂRII 

 

Operatorul aerian Lufthansa Cargo furnizează servicii logistice unor firme 

aeriene, printre care se numără şi nume precum: Spanair, SunExpress şi Thomas Cook 

(Goudin, 2009, pg. 218-219). Prin externalizarea activităţilor logistice cu privire la 

transportul de mărfuri, cele trei firme beneficiază de expertiza, resursele, experienţa, 

economiile de scară şi reţeaua sofisticată a celor de la Lufthansa Cargo. Acesta este 

unul din numeroasele exemple din lumea de afaceri în care firmele implicate în 

procesul de externalizare a serviciilor logistice au avut beneficii reciproce.  

În aparenţă procesul acesta este unul lin, dar realitatea ne demonstrează că el 

este mai degrabă complex, sofisticat, laborios. De aici se poate desprinde interesul 

nostru pentru a descoperi acest subiect amplu al externalizării serviciilor logistice. 

Curiozitatea noastră a fost firească dacă stăm să analizăm multitudinea de contracte de 

externalizare eşuate, peste 55% în primii cinci ani de la începere (Donath, B., Mazel 

J., Dubin, C., Patterson, P., 2002).  

Considerăm externalizarea serviciilor logistice un subiect deosebit de actual şi 

captivant deoarece reprezintă o bună rezolvare la problemele firmelor legate de 

costuri ridicate, de accesul la tehnologii noi şi costisitoare, la obţinerea de economii 

de scară, la specializare, la colaborarea şi integrarea în lanţuri logistice eficiente şi 

eficace. Managementul acestei activităţi cu principalele sale funcţii (prevedere, 

organizare, comandă, coordonare, control) este abordat în cercetarea noastră. 

Externalizarea serviciilor logistice reprezintă un concept complex, pe care am încercat 

să îl acoperim în prezenta lucrare.  

Cu toate argumentele pro externalizare trebuie să arătăm că în multe cazuri 

managerii nu au obţinut rezultatele aşteptate, fiind chiar dezamăgiţi. Bengtsson afirmă 
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că efectele externalizării au oferit rezultate puţine şi contradictorii, iar ca explicaţii 

arată că puţine studii iau în considerare relaţia dintre motivele externalizării şi efectele 

corespunzătoare acestora, altă explicaţie ia în considerare faptul că externalizarea 

reprezintă o situaţie de compromis şi o dilemă. Exemplu: externalizarea care 

urmăreşte cu prioritate reducerea costurilor poate diminua capacitatea de proiectare şi 

asimilare de noi – produse şi implicit capacitatea de inovare  (Berggren, C şi 

Bengtsson, L., 2004; Dankbaar, 2007). Există şi situaţii în care rezultatele 

externalizării depind de balanţa integrării interne şi externe.  (McIvor, 2005; Espino-

Rodriguez, T.F., Padron-Robaina, V., 2006). Gradul ridicat de complexitate şi 

interdependentele dintre activităţi, procese şi sisteme, sunt privite deseori ca bariere în 

calea unei externalizării eficace şi eficiente.  

Obiectivele cercetării noastre au fort următoarele: 

 studiul bibliografic, referitor la externalizarea serviciilor logistice;  

 determinarea în baza studiului literaturii de specialitate şi a studiilor 

în domeniu a principalelor caracteristici ale procesului de externalizare 

a serviciilor logistice, a rolului externalizării în asigurarea unui avantaj 

concurenţial;  

 studiul bibliografic referitor la impactul strategiilor de externalizare 

asupra competitivităţii firmelor din mediul de afaceri;  

 dezvoltarea modelelor teoretice necesare evaluării procesului de 

externalizare a serviciilor logistice şi pentru elaborarea şi 

implementarea strategiilor de externalizare;  

 propunerea unui model pentru luarea deciziei strategice de 

externalizare orientată spre reducerea costurilor şi îmbunătăţirea 

nivelului serviciului către clienţi;  

 elaborarea unui model pentru evaluarea performanţei furnizorilor de 

servicii logistice şi selecţia lor;  

 stabilirea unui model de evaluare a satisfacţiei clienţilor, privind 

serviciile logistice externalizate executate de furnizori specializaţi în 

domeniu.  

Pentru realizarea acestor obiective am pornit demersul nostru ştiinţific prin a 

delimita principalele concepte ale externalizării. Astfel, în Capitolul 1 ne-am ocupat 
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de aspectele legate de rolul logisticii în cadrul firmei. În Capitolul 2 am abordat 

problematica rolului şi importanţei externalizării în cadrul firmelor din mediul de 

afaceri, iar în Capitolul 3 am tratat externalizarea activităţilor şi proceselor logistice. 

Tot în acest capitol am inclus două studii de caz cu scopul de a completa informaţiile 

obţinute prin studiul literaturii de specialitate.  

În primul studiu de caz am analizat problema relaţiei cu furnizorii de servicii 

logistice,  propunând un model de evaluarea performanţelor furnizorilor şi selecţia lor. 

În studiul nostru am constatat că firmele din industria românească, care întreţin relaţii 

de colaborare cu furnizorii lor au înregistrat succese mai mari în ceea ce priveşte 

externalizarea serviciilor logistice.  

În Capitolul 4 ne-am concentrat atenţia pe aspectele strategice ale externalizării 

deoarece multe studii confirmă faptul că externalizarea nu aduce întotdeauna 

beneficiile aşteptate, având rezultate contradictorii, ceea ce îi face pe mulţi specialişti 

să afirme că externalizarea este o formă de compromis. Pornind de la adevărul că o 

firmă nu poate excela în toate domeniile simultan, capacitatea şi competenţele sale 

sunt date de piaţă care determină de fapt configuraţia organizaţională specifică. 

Aceasta  trebuie să asigure competenţele specifice fiecărui domeniu funcţional de 

bază, în condiţii de eficacitate şi eficienţă exprimată în indicatori de calitate, timp şi 

cost.  În ultima parte a acestui capitol propunem un model de evaluare a satisfacţiei 

clienţilor realizat printr-un studiu empiric. 

În Capitolul 5 al lucrării ne-am ocupat de realizarea unei analize a situaţiei 

externalizării activităţilor şi proceselor logistice în firmele industriale din România. 

Am inclus în studiu firme cu mai mult de 50 de angajaţi din mai multe domenii de 

activitate, pe care le-am chestionat cu privire la managementul firmei în contextul 

externalizării activităţilor/proceselor logistice, contractul de externalizare, negocierea 

tarifelor, relaţia cu furnizorii, managementul calităţii. Informaţiile obţinute prin 

intermediul chestionarului au fost completate prin realizarea unui set de interviuri la 

23 din cele 108 de firme participante la studiul nostru. 
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MOTIVAŢIA CERCETĂRII 

Aglomeraţie, trafic, grabă, rapiditate, comunicare, tehnologie, micşorarea 

distantelor, globalizare sunt doar câteva din coordonatele vieţii noastre. 

Contemporaneitatea ne surprinde plăcut zi de zi când pentru a comunica un gând 

cuiva drag facem un simplu clic sau când ne deplasăm în doar cîteva ore în jurul 

globului pământesc. Ni se pare firesc ca în supermarket să găsim întotdeauna iaurtul 

preferat, să trimitem colete în China în două zile, să ne configurăm coşul de 

cumpărături în mod electronic şi în scurt timp să le avem sosite acasă. Toate acestea 

fac parte din viaţa noastră şi le privim ca fiind fireşti. Doar când lucrurile nu 

funcţionează cum am vrea ne oprim o secundă şi ne întrebăm care e motorul care face 

posibile toate acestea. Răspunsul este unul cât se poate de simplu: o logistică bună 

face toate aceste lucruri posibile.  

Logistica face parte din viaţa noastră, e o parte dintr-un întreg indiferent de 

şcoala pe care am absolvit-o sau de locul de muncă pe care îl avem. Putem privi 

logistica precum o axis mundis a vieţii noastre. Ca argument în acest sens vine 

următorul tablou mental: imaginaţi-vă cum ar fi ca în supermarket să aveam surpriza 

de a nu găsi un produs la care i s-a făcut o mare reclamă, cum ar fi dacă pentru a 

trimite un plic în oraşul vecin ar dura tot atât cât ne-ar lua sa parcurgem distanţa pe 

jos? Putem afirma că ar fi altfel, un pic mai greu. Din acest simplu exerciţiu de 

imaginaţie putem conştientiza cât de dependenţi suntem de logistică.  

Aşadar, această coloană vertebrală a lumii contemporane ne facilitează 

activităţile curente, suntem atât de obişnuiţi cu beneficiile sale, încât o remarcăm doar 

atunci când lucrurile merg prost şi ceva în rutina noastră se întrerupe. Mari specialişti 

în domeniu precum Lambert, Ballou, Stock, Rushton, Bowersox, Ketlev au subliniat 

în scrierile lor dimensiunea pe care o va lua logistica, încercând să atragă atenţia 

oamenilor de ştiinţă despre rolul şi importanţa sa. 

Logistica reprezintă o funcţie importantă a fiecărei firme; ea generează valoare, 

avantaj competitiv, profit şi creştere economică, dacă este gestionată corespunzător. 

Scopul nostru este de a oferi câteva din cele mai bune definiţii conceptului axă al 

lucrării. Mai apoi vom explora începuturile logisticii pentru a ne familiariza cu 

originile acestei practici, trecând în revistă la finele acestui capitol activităţile şi 

importanta cunoaşterii logisticii. 
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Capitolul 1: Delimitări conceptuale 

1.1 Logistica: delimitări conceptuale 

În limba română termenul de logistică, aşa cum este el prezentat în DEX, se 

referă la doua aspecte: 

 Ansamblu de operaţii de deplasare, de organizare, de aprovizionare care 

permit funcţionarea unei armate;  

 Metodele şi mijloacele care se ocupă de organizarea funcţionării unui 

serviciu a unei întreprinderi etc. /<fr. Logistique (Crişan E., 2009). 

Din aceste două definiţii putem deduce faptul că logistica se referă pe de o 

partea la domeniul militar, explicaţia pentru acest fapt rezidă din originile domeniului, 

origini pe care le vom explora mai târziu în acest capitol şi pe de altă parte la 

domeniul economic. În prezenta lucrarea ne vom referi la aspectul economic ale 

conceptului de logistică. 

Un alt fapt important, ce decurge din definiţia oferită termenului în Noul 

dicţionar al limbii române, este originea franceză pe care cuvântul o are în limba 

română. Dacă am traduce cuvântul în câteva limbi europene, ne-am da seama cât de 

universal este până şi termenul în sine. Aşadar, în limba engleză se traduce logistic, în 

limba germană logistik, la fel şi în olandeză, în limba italiană logistica, iar în 

portugheză şi spaniolă e logística.  

Conceptul de logistică a avut de-a lungul anilor mai multe nume sub care a 

funcţionat: 

 Distribuţie; 

 Distribuţie fizică; 

 Aprovizionare tehnico-materială; 

 Logistică de marketing; 

 Distribuţie logistică; 

 Managementul materialelor; 

 Managementul logistic al materialelor; 

 Managementul lanţului de aprovizionare; 

 Suplly Chain Management; 

 Logistica industrială; 
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 Logistica de afaceri (Lambert, M.D., Stock, R.J., 1993, p.4) . 

Lista poate rămâne deschisă şi pentru alte denumiri utilizate de-a lungul 

timpului. Noi le considerăm reprezentative pe cele amintite. Important este de reţinut 

faptul că toate aceste denumiri desemnau în fapt acelaşi fenomen: managementul 

mişcării bunurilor de la punctul de producţie la cel de consum. Termenul acceptat de 

cea mai mare parte a oamenilor de ştiinţă este managementul logisticii, acesta fiind 

adoptat şi în prezenta lucrare, alături de cel de logistică. 

Primele scrieri în care termenul de logistică era menţionat în contextul mediului 

de afaceri datează din anul 1961, când Jules Dupuit justifica în cartea sa „On the 

Measurement of the Utility of Public Works” (Despre măsurarea utilităţii lucrărilor 

publice) de ce o definiţie clară acestui termen nu era disponibilă la acel moment 

(Ballou, R.H., 1992, p. 3). Conform definiţiei dată în acel moment logistica includea 

activităţile de transfer fizic al bunurilor, distribuţia fizică, cuprinzând astfel toate 

mijloacele şi metodele utilizate în cadrul realizării acestor activităţi. Rolul era 

realizarea transferului temporal şi spaţial – adică scopurile principale ale logisticii – 

crearea utilităţii de timp şi spaţiu şi realizarea unui nivel acceptabil al serviciilor către 

clienţi (Ilieş, L., 2003, p. 19).  

Logistica în domeniul militar era privită ca fiind acea ramură care se ocupă cu 

aprovizionarea, întreţinerea, transportul materialelor, personalului şi al instalaţiilor  

(Ballou, R.H., 1992, p. 3). Această definiţie nu este una suficient de cuprinzătoare nici 

măcar pentru domeniul militar.  

Unul din grupurile de specialişti din domeniu cunoscut sub numele de The 

Council of Logistics Management fostul Council of Physical Distribution 

Management SUA dă o definiţie cuprinzătoarea în anul 1986 conceptului de 

management analizat de noi.  Astfel managementul logisticii este „ procesul de 

planificare, implementare, control al eficienţei şi eficacităţii mişcării şi depozitării 

materiilor prime, stocurilor, produselor finite şi a informaţiilor de la punctul de 

origine la punctul de consum cu scopul de a satisface cerinţele clienţilor”  (Stock, J., 

R., Lambert, D.M., 2001, p. 3) . 

Aceasta este considerată ca fiind o definiţie relevantă pentru termenul de 

logistică, drept dovadă este folosită încă după mulţi ani. Accentul este pus pe 

satisfacerea nevoilor clientului. Dacă ar fi să găsim un neajuns al acestei definiţii, ar fi 

acela că neglijează firmele din sectorul de servicii. 
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M. Christopher defineşte logistica ca ştiinţa care se ocupă cu „organizarea 

strategică a aprovizionării, distribuţiei şi depozitării materialelor, alegerea celor mai 

potrivite canale de distribuţie care să aducă acum şi în viitor profit maxim cu costuri 

efective cât mai mici”  (Christopher, M., 2005). Din această perspectivă logistica 

poate sa fie abordată în două moduri: fie legată de marketing, fie legată de inginerie. 

1.2 Externalizareaactivităţilor şi serviciilor logistice: delimitări 

conceptuale 

Externalizarea reprezintă un concept larg în limba română, ea poate să ia mai 

multe forme, care sunt de foarte multe ori confundate între ele. În limba engleză se 

face diferenţierea clară între externalizare (outsourcing) şi externalizarea în afara 

graniţelor (offshoring). Cea din urmă se poate desfăşura după cum urmează: în cadrul 

aceleiaşi firme mari, caz în care suntem confruntaţi cu externalizare captivă (captive 

offshoring) sau lucrând cu un terţ,  situaţie în care are loc externalizarea în afara 

graniţelor printr-un terţ (offshore outsourcing) (Gorp, 2008, p. 14). 

Cele două forme de externalizare se referă la moduri diferite pe care le folosesc 

firmele pentru a pătrunde pe pieţe străine, căci termenul în sine implică întotdeauna 

desfăşurarea activităţii unei firme într-o locaţie din afara graniţelor. Am dorit să 

subliniem acest fapt deoarece fenomenul care ne interesează pe noi, externalizarea, se 

poate desfăşura fie în interiorul ţării, fie înafara ei, dar întotdeauna printr-un terţ. 

În limba română nu se realizează o distincţie clară între aceste noțiuni, de cele 

mai multe ori apelându-se direct la termenii englezeşti. În prezenta lucrare ne vom 

concentra atenţia asupra termenului de outsourcing, pe care îl traducem în limba 

română prin externalizare. Prin externalizare vom înţelege utilizarea strategică a unor 

furnizori externi specializaţi pentru execuţia sau managementul unor activităţi sau 

servicii care nu sunt considerate de bază pentru firmă (Rushton, A., Walker, S., 2007). 

Alţi autori precum Axelsson şi Wynstra sau Shekar definesc externalizarea ca 

fiind „achiziţionarea de la furnizorii externi a unei funcţii anterior desfăşurate în 

cadrul firmei” (Axelsson, B., Wynstra, F., 2002; Shekar, 2008). Există păreri care 

susţin faptul că externalizarea ar fi acelaşi lucru cu o simpla achiziţie (Razzaque, M., 

Sheng, C.C., 1998). Considerăm aceste păreri mai puţin convingătoare, motiv pentru 

care optăm pentru definiţia dată de Rushton şi Walker care subliniază ideea de 
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strategie în decizia de externalizare, de continuitate şi stabilitate în relaţia cu 

furnizorul.  

De-a lungul anilor externalizarea a fost utilizată sub numeroase denumiri printre 

care cele mai sugestive sunt următoarele: 

 externalizarea selectivă (selective sourcing); 

 procesul de readucere în firmă a proceselor atunci când contractul de 

externalizare ia sfârşit (backsourcing); 

 externalizarea internaţională (international sourcing); 

 externalizarea în afara graniţelor ţării (foreign outsourcing); 

 externalizarea de scopuri (goalsourcing); 

 externalizarea către est realizată din raţiuni de reducere a costurilor 

(eastsourcing); 

 externalizarea de sarcini (tasksourcing); 

 externalizarea deschisă (opensourcing). 

Utilizarea în literatura de specialitate a unui număr atât de mare de termeni 

indică un grad avansat de evoluţie şi diferenţiere în practica externalizării (Alsudairi, 

M., Dwivendi, Y., 2010). 

Există concepte cu care externalizarea se confundă, în acest sens amintim cel de 

subcontractare. Acest din urmă concept este definit de către Barreyre ca fiind 

„acţiunea prin care agenţii economici încredinţează altui agent economic producţia 

unui bun care va fi utilizat pentru obţinerea produsului final” (Ivanj, V, Masson-

Franzil, Y., 2006, p. 4). Decizia de externalizare este una strategică şi are ca scop 

principal concentrarea pe activităţile de bază ale firmei sau accesarea de resurse şi 

tehnologii noi. Din definiţiile externalizării larg utilizate desprindem faptul că ea se 

referă la execuţie şi responsabilitate. Subcontractarea se referă doar la partea de 

execuţie. 

Barthelemy face diferenţiere între externalizare şi subcontractare în felul 

următor: externalizarea presupune încredinţarea unui terţ furnizor a executării unui 

produs, a unei activităţi sau a unui serviciu şi a managementului acestora în 

detrimentul desfăşurării respectivei activităţi în cadrul firmei (Barthelemy, 2001, pg. 

7-8). Cele trei elemente care definesc externalizarea sunt ilustrate în figura 2.3. 
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Un alt concept des întâlnit în literatura de specialitate şi foarte frecvent 

confundat cu externalizarea se referă la externalizarea în afara graniţelor ţării 

(offshoring). Aşa cum se poate desprinde din traducerea termenului, el se referă la 

activităţi externalizate în altă ţară. Aceasta  reprezintă o practică extrem de cunoscută 

la nivel global, fiind considerată de unii autori „a treia revoluţie industrială” (Gorp, 

2008, p. 12). 

Această formă de a derula afaceri poate avea loc, aşa cum am arătat în prima 

parte a acestui capitol, sub două modalităţi: utilizând o firmă subsidiară într-o ţară 

străină (caz în care avem de a face cu o investiţie străină directă, compania mamă 

deţinând un grad ridicat de control asupra operaţiunilor) sau prin utilizarea unor 

furnizori dintr-o altă ţară. În acest al doilea caz ne confruntăm cu practica de a 

contracta furnizori aflaţi într-o ţară străină pentru a desfăşura, împreună cu aceştia, o 

anumită parte din activităţile firmei (Overby, 2003). 

 

 

Figura 1.1 Elementele prin care se caracterizează externalizarea 

Sursa: Barthelemy, 2001, p 7. 

Externalizarea în afara graniţelor este des întâlnită în lumea de afaceri datorită 

avantajelor de reducere a costurilor pe care le oferă. Cele mai atractive locaţii, 

conform unui studiu recent, se află în India, China, dar şi Maroc, Africa de Sud, Chile, 

Uruguay, Filipine, Croaţia, România (Oshiri, I, Kotlarsky, J., Willcocks, L., 2009, p. 

193).  
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Alte două concepte cu care externalizarea se confundă se referă la 3PL (Third 

Party Logistics) şi 4PL (Fourth Party Logistics). Aceste diferenţe sunt tratate în 

capitolul trei al acestei lucrări. 

Literatura de specialitate face referire la externalizare şi la BPO (Business 

Process Outsourcing). BPO nu face distincţia clară faţă de termenul central al 

prezentei lucrări. BPO reprezintă mai mult decât simpla externalizare a unei activităţi 

sau a unui serviciu şi se referă la aspecte legate de colaborarea „de-a lungul 

organizaţiei” pentru a aduce valoare clienţilor.  

Unii autori susţin faptul că atunci când externalizării i se aplică viziunea legată 

de procese, avem de a face cu BPO (Corbett, 2004). BPO mută atenţia de la 

externalizarea în sensul său tradiţional al relaţiei cu furnizorii, către o abordare pe 

procese. Deoarece BPO are loc de-a lungul întregii organizaţii, furnizorii de 

externalizări au un rol complex, în comparaţie cu cel pe care îl deţin în cazul simplei 

externalizări. Lucrul acesta poate fi observat în figura 2.4. 

Între cele două concepte există deosebiri clare, după cum urmează:  

 Deşi BPO îşi are rădăcinile în externalizare, se dovedeşte a fi pe spirala 

superioară în evoluţia modului de a desfăşura afaceri; 

 În cadrul BPO clientul este cel care contează cel mai mult, toate eforturile 

fiind depuse pentru a utiliza în mod eficace şi eficient  resursele, 

abilităţile, talentele, capacităţile experţilor din afara firmei pentru a 

satisface cât mai bine nevoile clienţilor; 

 Dacă în cadrul externalizării accentul se pune  pe relaţia cu furnizorii 

realizată din interior către exterior, în cazul BPO lucrurile sunt analizate 

din exterior către interior din perspectiva îmbunătăţirii continue a 

capacităţilor de satisfacere a nevoilor clienţilor.  
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Figura 1.2 Business Process Outsourcing 

Sursa: Corbert, 2004, p. 22. 

Un alt termen confundat adesea cu externalizarea şi folosit din ce în ce mai des 

în ultimii ani se numeşte e-sourcing. Deşi denumirea în limba engleză este folosită în 

mod frecvent şi în limba română, traducerea corectă se referă la achiziţionarea de 

bunuri şi servicii prin intermediul internetului, care poate fi directă sau indirectă.   

Externalizarea inteligentă (sau Smartsourcing-ul) este un concept nou, care a 

derivat din externalizare şi reprezintă modalitatea inteligentă de a externaliza, care 

este specifică în secolul XXI. Koulopoulus, autorul unei cărţi celebre despre 

externalizarea inteligentă, o defineşte ca având legătură cu: 

 Competenţe, nu tehnologii avansate; 

 Parteneriate, nu proprietate; 

 Inovaţie, nu reducerea costurilor; 

 Practică eficientă, nu doar o teorie; 

 Angajaţi deştepţi şi bine instruiţi, nu despre forţa de lucru ieftină; 

 Relaţii de afaceri de lungă durată, nu de un câştig întâmplător; 

 Migrarea masivă spre ţări în care există mâna de lucru instruită 

corespunzător; 

Ea reprezintă noua faţă a externalizării (Koulopoulos, 2006, p. 8). 

Este esenţial să definim cât mai clar externalizarea şi ce înseamnă ea în viziunea 

oamenilor de afaceri cât şi în lumea academică. Din acest motiv vom prezenta în 

continuare evoluția externalizării din cele două perspective. 

CLIENT

UL 
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1.3 Activităţile şi procesele logistice externalizate 

Un studiu realizat de către Goudin Kant pe 500 de firme de producţie mari şi 

foarte  mari din Statele Unite ale Americii în anul 2006 arată că 80% din cei 

chestionaţi externalizează activităţi şi procese logistice. Se poate remarca o creştere 

semnificativă a externalizării activităţilor şi proceselor logistice, comparând cifrele cu 

cele oferite de acelaşi studiu realizat în anul 1991. Atunci externalizarea activităţilor 

logistice era practicată doar de 38% din respondenţi  (Goudin, 2009, p. 234).  

Legătura dintre activităţile şi procesele logistice externalizate, avantajele 

posibile şi resursele implicate este fundamentală pentru adoptarea deciziei de 

externalizare. Putem observa din tabelul 4-1 că fiecare activitate logistică poate 

genera un set de avantaje, dar implică şi numeroase resurse. Atunci când o firma 

doreşte obţinerea acestor avantaje şi nu dispune de capitalul necesar investirii în 

resursele necesare, activitatea logistică în cauză trebuie externalizată.  

Tabel 1-1 Relaţia dintre activităţile logistice, avantaje şi resursele implicate 

Activităţi 

logistice 

Tipuri de avantaje Surse de avantaje Resurse implicate 

Transport; 

Depozitare; 

Ambalare; 

Manipularea 

materialelor; 

Managementul 

stocurilor; 

Logistica 

inversă; 

Legate de cost, de 

calitate, de nivelul 

serviciului către 

clienţi, de ciclul 

comenzii, de 

siguranţă. 

Economiile de scară; 

Experienţă; 

Locaţie (mai aproape 

de clienţi); 

Legături de colaborare; 

Calitate. 

Infrastructura; 

Echipamente; 

Resurse umane; 

Resurse financiare; 

Reputaţia; 

Legăturile în 

industrie. 

Sursa:  McIvor, 2005, p. 75 

Studii efectuate la nivel internaţional de către Lieb indică faptul că cele mai 

intens externalizate activităţi logistice se referă la: 

 Transportul în general şi transportul pe apă; 
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 Consolidarea încărcăturilor; 

 Brokerajul vamal; 

 Depozitarea; 

 Selecţia cărăuşilor; 

 Achiziţii; 

 Procesarea comenzilor; 

 Servicii post-vânzare; 

 Logistica inversă  (Lieb, 2002).  

Din cercetarea experimentală efectuată pe piaţa industrială românească rezultă 

că cel mai frecvent sunt externalizate transportul, depozitarea și procesarea 

comenzilor. Managementul stocurilor şi logistica inversă sunt externalizate într-o 

proporție mai redusă.  

Capitolul 2: Studiu empiric privind externalizarea 

serviciilor logistice în firmele industriale din România.  

2.1 Metodologia şi obiectivele cercetării  

Obiectivul principal, pe care l-am urmărit în demersul nostru ştiinţific, se referă 

la analiza externalizării activităţilor şi proceselor logistice în firmele din industria 

românească, a impactului acestora asupra performanţelor firmelor şi identificarea 

celor mai bune practici în domeniu. Între obiectivele secundare cele mai importante 

sunt: 

 efectuarea unei comparaţii empirice, utilizând un studiu (sondaj) în 

industria românească, a motivelor şi strategiilor de externalizare şi a 

efectelor acestora asupra costurilor, a nivelului serviciului către clienţi şi 

inovării;  

 măsura în care managerii gestionează echilibrul între imperativele legate 

de cost şi serviciul către clienţi;  

 evaluarea efectelor combinate ale externalizării activităţilor şi proceselor 

logistice şi al integrării,  

 modalităţi de evaluare şi selectare a  furnizorilor de servicii logistice, 

integrarea acestora cu activităţile şi procesele logisticii;  
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 evaluarea satisfacţiei clienţilor faţă de serviciile furnizate, în regim de 

externalizare, pentru furnizorii de servicii logistice;  

 modalităţi specifice şi bune practici în externalizarea diferitelor activităţi 

logistice de tipul: transport, depozitare, manipulare, gestiunea stocurilor, 

ambalare pentru transport, procesarea comenzilor, returnare (logistica 

inversă). 

Înainte de a fixa ipotezele de cercetare, considerăm oportună delimitarea 

activităţilor, serviciilor şi proceselor logistice pentru o mai mare claritate asupra 

acestor concepte. Aşadar, vom defini logistica „ansamblul de activităţi care au ca scop 

realizarea fluxurilor de materiale, băneşti, informaţionale, dar şi activităţile 

corespunzătoare de management în vederea îmbunătăţirea performanţelor sistemului 

logistic şi a serviciului către clienţi” (Ilieş, L., Crişan, E., Salanţă, I., 2011, p. 19). .  

Ipotezele de cercetare se referă la următoarele aspecte: 

 Ipoteza 1: Beneficiile aşteptate şi urmărite de către firmele care 

externalizează activităţi/procese logistice sunt aceleaşi cu beneficiile 

obţinute. 

 Ipoteza 2: Existenţa unei strategii de externalizare a serviciilor logistice 

are un impact pozitiv în obţinerea beneficiilor aşteptate în procesul de 

externalizare a activităţilor/proceselor logistice. 

 Ipoteza 3: Între externalizarea activităţilor/proceselor logistice şi creşterea 

performanţelor sistemului logistic există o relaţie directă. 

 Ipoteza 4: Ipoteza 4: Strategia de externalizare activităţilor şi proceselor 

logisticii orientată spre reducerea costurilor determină în mare măsură 

performanţele sistemului logistic; 

 Ipoteza 5: Firmele care externalizează activităţi/procese logistice acordă o 

importanţă crescută contractului de externalizare şi rolului acestuia în 

reglementarea procesului de externalizare; 

 Ipoteza 6: Firmele care aplică strategia de externalizare orientată spre 

reducerea costurilor vor înregistra o capacitate mai redusă de îmbunătăţire a 

serviciului către clienţi. 

 Ipoteza 7: Integrarea externă (a furnizorilor 3PL, 4PL) are un efect pozitiv 

asupra externalizării având drept rezultat. timpi mai reduşi de livrare, 
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(niveluri reduse ale stocurilor), durată mai scurtă a ciclului comenzii, 

funcţionalitate mai bună în operaţionalizarea serviciilor logistice, flexibilitate 

sporită faţă de cerinţele speciale ale clienţilor.  

 Ipoteza 8: Impactul integrării externe asupra externalizării activităţilor şi 

proceselor logistice este mai puternic atunci când acestea au un caracter mai 

complex; 

 Ipoteza 9: Obiectivele externalizării activităţi/procese logistice stimulează 

performanţa; 

 Ipoteza 10: Existenţa strategiilor logistice de externalizare influenţează 

pozitiv operaţionalizarea activităţilor şi proceselor logistice- este validată. 

2.2 Colectarea datelor şi a informaţiilor 

În cercetarea noastră am optat pentru eșantionare ne-probabilistică, și anume 

eșantionarea teoretică rațională dirijată. Această tehnică de selecţie a participanţilor 

are la bază raţionamentul conform căruia respondenții selectați reprezintă caracteristicile 

populației ţintă. Unul dintre avantajele acestei tehnici constă în posibilitatea de a controla 

anumite caracteristici ale populației incluse. Principalul dezavantaj al acestei tehnici se 

referă la  imposibilitatea calculării erorii de eșantionare.  

Pentru studiul empiric am ales firme industriale cu peste 50 de angajaţi , peste 

90%din acestea fiind din Regiunea de Nord-Vest a României. În privinţa aplicării 

chestionarului cu privire la situaţia externalizării activităţilor/proceselor logistice, 

prezentat în Anexa nr. 1, am optat pentru alcătuirea unui eşantion de 300 firme cărora 

le-am trimis chestionare prin email şi direct, mulţi dintre ei fiind contactaţi telefonic 

în prealabil pentru a le explica cadrul conceptual al studiului şi a le cere acordul 

participării la investigaţia noastră. După repartizarea chestionarelor, am revenit 

telefonic cu scopul de a mulţumi participanţilor la studiu pentru efortul lor. În acest fel 

ne-am asigurat o rată de răspuns extrem de ridicată. În urma acestor demersuri am 

obţinut un număr de 125 de chestionare, dintre care 17 nu au fost valide. 

Chestionarele au fost centralizate şi examinate pentru a le putea selecta doar pe 

cele valide. Cele 108 de chestionare valide au fost numerotate şi introduse într-un 

program de prelucrare a datelor. Graficele şi tabele de frecvenţă sunt generate cu 

ajutorul acestui program informatic.  
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În consecinţă, am înregistrat un număr de 108 chestionare valide, reprezentând o 

rată de răspuns de 36%. Considerăm că studiul are o relevanţă ridicată dată de rata de 

răspuns mulţumitoare în comparaţie cu o medie 10% ce se poate obţine la acest gen de 

anchete  (Craig, A., Edge, M., 2004, p. 3). De asemenea, am derulat interviuri la un 

număr de 23 de firme din cele 108 participante la studiu cu scopul de a investiga în 

detaliu anumite aspecte ale cercetării noastre. 

2.3  Analiza şi interpretarea rezultatelor studiului asupra 

externalizării serviciilor logistice în firmele industriale  

În studiul nostru am încercat să ne adresăm firmelor cu mai mult de 50 de 

angajaţi. Cele mai multe firme (51,4%) se încadrează în intervalul 50-249 de angajaţi. 

33,64% din firme se încadrează în următorul interval, care cuprinde între 250 şi 499 

de angajaţi. Firmele de foarte mari dimensiuni, peste 500 de angajaţi, pe care am 

reuşit să le includem în studiul nostru în reprezintă 14,95% din total. Putem observa 

de aici faptul că am încercat să includem în cercetarea noastră firme extrem de variate 

ca dimensiune, dar şi ca poziţionare geografică (vezi figura 5.2). 

Forma legală de constituire a întreprinderilor incluse în eşantion este prezentată 

în figura 5.4. şi, după cum se poate observa, repartizarea firmelor pe cele două 

categorii este aproape identică. Domeniile de activitate, ale celor care au răspuns 

chestionarului nostru, sunt extrem de variate. Cercetarea noastră s-a axat pe industria 

din zona de  nord a României, motiv pentru care găsim oportună marea varietate de 

domenii de activitate. Acest fapt este reprezentat grafic în figura 5.5. şi 5.3. 

 

Figura 2.1 . Dimensiunea firmelor implicate în studiul nostru 
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După cum se poate observa în figura 5.3. avem respondenţi din toate judeţele 

incluse în zona de  nord, nord-vest ţi centru a României, cei mai mulţi provenind din 

judeţele Bistriţa-Năsăud, Satu Mare, Cluj, Mureş şi Sălaj.  

 

Figura 2.2 Repartizarea pe judeţe a respondenţilor 

 

 

Figura 2.3 Forma legală de constituire a respondenţilor 



22 

 

 

Figura 2.4 Domeniile de activitate ale respondenţilor 

Decizia de a externalizare activităţi logistice 

Studiile efectuate pe plan internaţional identifică activităţile logistice ca: 

transportul, consolidarea încărcăturilor, brokerajul vamal, depozitarea, achiziţii, 

procesarea comenzilor, logistica inversă  (Lieb, 2002) ca fiind printre cele mai mult 

externalizate. În zona de  nord a României situaţia stă puţin diferit. Firmele 

participante la studiu afirmă că în ultimii trei ani au externalizat următoarele activităţi 

logistice: transportul, depozitarea, ambalarea pentru transport, logistica inversă, 

procesarea comenzilor, managementul stocurilor şi aprovizionarea (vezi tabelul 5-4). 
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Tabel 2-1 Activităţi logistice externalizate în ultimii trei ani 

Activităţi logistice externalizate: 
Răspunsuri 

Frecvenţe Procente 

 Transportul 108 100,0% 

Depozitarea 46 42,6% 

Ambalarea pentru transport 36 33,30% 

Logistica inversă 34 31,5% 

Managementul stocurilor 2 6,5% 

Procesarea comenzilor 12 11,1% 

Aprovizionarea 20 19,4% 

   

 

Toate cele 108 firme participante la studiu externalizează sau au externalizat 

transportul în ultimii trei ani. Această activitate logistică a înregistrat cel mai mare 

procent de externalizate, adică 100%. Printre celelalte activităţi externalizate se află 

ambalarea pentru transport (33,30%), de logistica inversă cu un procent de 31,5%. 

Din interviurile realizate rezultă că de fapt peste 90% din logistica inversă se referă la 

transportul produselor returnate, iar activităţile legate de valorificarea produselor cu 

defecte şi a stocurilor supranormae au o pondere nesemnificativă. Depozitarea este 

externalizată de către 42,6% din respondenţi, urmată fiind de aprovizionare cu 19,4%. 

Pe ultimul loc, aşa cum era de aşteptat, s-a situat managementul stocurilor cu un 

procent de 6,5%. 

Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor firmelor care doresc să externalizeze 

activităţi logistice, furnizorii de astfel de servicii şi-au diversificat oferta pentru 

potenţialii clienţi. Aceste modificări pot fi puse pe seama varietăţii tot mai ridicate a 

cerinţelor cumpărătorilor de servicii logistice (Gadde, T. E., Hulthen, K. , 2009). 

Varietatea aceasta a dus de la externalizarea unor activităţi individuale la pachete 

complexe de activităţi şi procese logistice care implică numeroase competenţe şi 

soluţii inovative (Selviaridis, K., Spring, M., 2007, p. 142).  
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În figura 5.6. putem observa că firmele externalizează cel mai frecvent activităţi 

logistice de bază individuale (77,78%). Există însă tot mai mulţi manageri care susţin 

că pe viitor tendinţa la nivel global va fi ca firmele să externalizeze pachete de 

procese logistice complexe. Avantajele care decurg de aici sunt legate de obţinerea 

economiilor de scală şi de integrare mai bună cu furnizorii şi clienţii în lanţul logistic 

(cunoscut şi sub numele de supply chain) şi, nu în ultimul rând, de creşterea 

performanţelor generale (Rabinovich, E., Windle, R., Dresner, M., Corsi, T., 1999, p. 

357).  

Interviurile desfăşurate în cele 23 de firme au pus în evidenţă faptul că 

externalizarea proceselor logistice complexe, prin apelarea la furnizori de servicii 

logistice de tip 4PL, o găsim în proporţie mai mare la firmele cu peste 500 de angajaţi, 

mai mică la cele cu 250-449 angajaţi şi foarte mică sau deloc la firmele încadrate în 

intervalul 50-249 angajaţi.  

 

Figura 2.5 Decizia strategică de externalizarea 

Stategii de e externalizare 

De cele mai multe ori, firmele sunt nevoite să realizeze un compromis între 

strategia de reducere a costurilor (97,2%) şi cea de creştere a nivelului serviciului 

către clienţi (62,9%). Răspunsul participanţilor la studiu este reliefat în figura 5.11. 

Firmele au putut alege mai multe variante de răspuns la această întrebare. Majoritatea 

au optat pentru startegiile de reducere a riscurilor şi de creştere a competitivităţii. 

Analizând răspunsurile prin chestionare, am constatat nevoia investigării suplimentare 

prin interviu a efectelor strategiilor de externalizare axate pe reducerea costurilor. 

Astfel, firmele care optează pentru strategia de externalizare orientate spre reducerea 
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costurilor, vor înregistra o capacitate mai redusă de îmbunătăţire a serviciului către 

clienţi.  

Ipoteza 6: Firmele care aplică strategia de externalizare orientată spre 

reducerea costurilor vor înregistra o capacitate mai redusă de îmbunătăţire a 

serviciului către clienţi – validată. 

Strategia de externalizare axată pe reducerea costurilor este una din cele mai 

populare strategii logistice la nivel mondial  (Yim-Yu, S., Maher, M. E., Nicholson, J. 

N., Gurney, N. P., 2000, p. 10). Acest fapt este confirmat şi în cazul industriei 

româneşti (vezi figura 3.8.). 

 

Figura 2.6 Strategiile de externalizare 

Astfel, 97,2% dintre respondenţi au optat pentru strategia de reducere a 

costurilor, 51,9% din firme consideră prin acord total această strategie ca fiind una 

eficace şi eficientă pentru firmă, iar 44,4% optează pentru acord parţial. Putem deduce 

de aici că în lumea de afaceri externalizarea aduce beneficii considerabile 

materializate prin reducerea costurilor, aşa cum am arătat în figura 5.12. Putem astfel 

înţelege faptul că se confirmă ipoteza cu numărul 4. 

Ipoteza 4: Strategia de externalizare activităţilor şi proceselor logisticii 

orientată spre reducerea costurilor determină în mare măsură performanţele 

sistemului logistic – validată. 

 Studiile recente în domeniu arată că firmele, care se axează exclusiv pe o 

strategie de externalizare orientată spre reducerea costurilor, vor  avea un grad de 
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inovare scăzut. Pe de altă parte, firmele care doresc ca prin procesul de externalizare 

să inoveze, vor înregistra costuri mai ridicate pentru dezvoltarea de noi produse  

(Bengtsson, L., Von Haartman, R. şi Dabhilkar, M., Martie 2009, p. 41).  

 

Figura 2.7 Strategia de externalizare axată pe reducere costurilor 

De aici putem desprinde faptul că firmele de producţie autohtone preferă îşi 

reducă costurile, chiar şi sacrificând gradul de inovare al produselor. Dintre cei 7% 

dintre respondenţi, care au menţionat că utilizează o strategie de externalizare 

orientată spre inovare (vezi figura 5.11), doar 18,5% s-au declarat complet mulţumiţi 

de rezultatele obţinute, 63% i-au alocat acord parţial. 1,9% sunt în dezacord total cu 

privire la eficienţ şi eficacitatea strategiilor de inovare aplicate de firmă, aşa cum se 

poate desprinde şi din figura 5.13.  

 

 

Figura 2.8 Strategia de externalizare axată pe inovare 

Strategia de externalizare a activtiţilor/proceselor logistice axată pe inovare este 

adoptată de firmele de dimensiuni mari şi foarte mare, care deţin resursele financiare 

ce le permit acest lucru. Firmele de dimensiuni mai reduse se concentrează mai mult 
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pe alfarea unui compromis între strategia de reducere a costurilor şi cea de creştere a 

nivelului serviciului către clienţi.  

Tabel 2-2 Realizarea echilibrului între reducerea costurilor şi inovare 

Firma dvs. gestionează cu succes echilibrul între 

reducerea costurilor şi inovare. Procent 

Procent 

valid 

Valid Dezacord parţial 20 20 

Indecis 11,1 11,1 

Acord parţial 19,4 19,4 

Acord total 46,3 49,5 

   
Total 100,0 100,0 

 

Echilibrul între dezideratele de reducere a costurilor şi cele legate de inovare 

este realizat de către 49,5% din firme, lucru specificat prin acord total şi în proporţie 

de 19,4% prin acord parţial. Din tabelul 5-6 putem desprinde faptul că firmele reuşesc 

să găsească echilibrul dorit între cele două strategii de externalizare.. 

Beneficiile externalizării activităţilor logistice 

Firmele participante la studiul nostru au identificat beneficiile fundamentale 

obţinute în urma procesului de externalizare. Înafara celor sugerate de noi în 

chestionar, câţiva respondenţi au completat în spaţiul alocat la finalul întrebării, 

beneficii legate de conservarea capitalurilor proprii.  În tabelul 5-8 am evidenţiat 

beneficiile externalizării activităţilor logistice comform participanţilor la studiu.  

După cum putem observa în tabelul 5-8, respondenţii consideră reducerea 

costurilor ca fiind cel mai important beneficiu al externalizării. Alegerea aceasta este 

îndreptăţită deoarece 29% din costurile unui produs sunt reprezentate de costurile 

logistice  (Fredrinksson, A., Johansson, E., 2009, p. 281). Acesta este un bun 

motivator pentru a recurge la externalizare, mai ales ca aceasta promite reducerea 

costurilor logistice. 
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Tabel 2-3 Beneficiile urmărite de firme în procesul de externalizare a activităţilor logistice 

Nr. 

crt. 

Beneficiile potenţiale Procentul 

respondenţilor 

1. Concentrarea pe capabilităţile de bază ale firmei 55,6% 

2. Reducerea costurilor 96,3% 

3. Creşterea nivelului serviciul către clienţi 66,7% 

4. Creşterea competitivităţii 44,4% 

5. Accesul la tehnologii noi 25,95% 

6. Împărţirea riscurilor 68,5 

 

Utilizâmd opţiunea Crosstab din programul statistic de prelucrare a datelor, pe 

care l-am utilizat în prelucrarea acestui studiu, am alcătuit o corelaţie între beneficiile 

urmărite de către firmele care externalizează şi nivelul de satisfacere a acestor 

beneficii. Din figura 5.14. putem deduce că dintre cei care au urmărit ca beneficiu 

concentrarea pe capabilităţile de bază, 40% au realizat acest beneficiu, semnalând 

acest lucru prin acord total. Un procent mai mic 20% dintre cei care au ales mai sus 

amintitul beneficiu, au declarat un acord parţial pentru realizarea acestuia.  

 

Figura 2.9 Corelaţia dintre beneficiul "concentrarea pe capabilităţi de bază" şi gradul de 

realizare 

Probleme întâlnite 

În cercetarea noastră am observat faptul că cele mai frecvente probleme legate 

de procesul de externalizare se refera la: nerespectarea de către furnizor a standardelor 

de calitate (43,5%), nerespectarea obligaţiilor contractuale (39,8%), comunicare 
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defectuoasă cu furnizorul (33,3%). Toate probleme întâmpinate în procesul de 

externalizare a activităţilor logistice sunt reliefate în tabelul 5-11. Menţionăm faptul 

că firmele respondente au putut opta pentru mai multe variante la în această situaţie. 

Tabel 2-4 Problemele întâmpinate în procesul de externalizare a activităţilor logistice 

Probleme în externalizarea activităţilor logistice: Procente 

1. Cu ce probleme v-aţi confruntat în procesul de 

externalizare: 

 

 nerespectarea obligaţiilor contractuale; 

 

 

 

39,8% 

 pierderea controlului asupra proceselor; 13,1% 

 lipsa unor strategii compatibile cu cele ale 

furnizorului; 

18,9% 

 lipsa unor competente din partea furnizorului; 25,9% 

 comunicare defectuoasă cu furnizorul; 33,3% 

 nerespectarea standardelor de calitate stabilite. 43,5% 

 

2. Au existat dificultăţi în externalizarea 

activităţilor/proceselor logistice datorită unor costuri ascunse. 

 

67,9% 

 

3. Au existat dificultăţi în externalizarea 

activităţilor/proceselor logistice datorită insatisfacţiei faţă de 

performanţele înregistrate. 

    

 

64,2% 

 

 

 

 

Relaţia cu furnizorul de servicii logistice 

Importanţa relaţiilor de colaborarea cu furnizorii de servicii logistice este bine 

înţeleasă de către participanţii la studiu, după cum se poate observa în figura 5.21. 

Dintre firmele participante la studiu majoritatea au răspuns prin acord, fie parţial 

51,85%, fie total 46,30% la afirmaţia cu privire la colaborarea cu furnizorii de servicii 

logistice. Considerăm acest fapt ca fiind unul deosebit de important deoarece 

reprezintă punctul de pornire pentru desfăşurarea de relaţii profitabile pentru ambele 

părţi. Lipsa unei colaborări eficiente duce la probleme grave în procesul de 

externalizare. Autori precum Razzaque şi Sheng menţionează faptul că una din 
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principalele cauze ale eşecului în externalizare ţine de insuficienta circulaţie a 

informaţiilor şi de lipsa asigurării unui context adecvat pentru colaborare  (Razzaque, 

M., Sheng, C.C., 1998). 

 

 Figura 2.10 Relaţiile de colaborare cu furnizorii de servicii logistice  

2.3.1.1 Contractul de externalizare 

Tabel 2-5 Elementele cheie ale contractului de externalizare 

Elemente cheie ale contractului: Număr de respondenţi Procente obţinute 

Elemente juridice; 82 75,9% 

Elemente de performanţă; 74 68,5% 

Elemente financiare; 98 90,7% 

Elemente legate de resursele umane; 56 51,9% 

Elemente privind protecţia mediului. 31 28,7% 

 

Este cunoscut faptul că un contract bine făcut reprezintă cea mai bună metodă 

de protecţie pentru firmele care doresc să se implice în relaţii de externalizare. 

Procesul de externalizare a activităţilor şi procesele logistice implică transferul unei 

părţi din afacere către un furnizor extern. Dincolo de relaţia de încredere, comunicare, 

colaborare constantă şi continuă, un contract conceput într-un mod riguros şi complex 

protejează ambii parteneri de posibilele neplăceri şi pierderi financiare.  



31 

 

Considerăm că un contract de externalizare trebuie să atingă fiecare din 

următoarele categorii de crietrii, tratându-le pe toate cu un grad ridicat de seriozitate şi 

interes: 

 Aspecte legate de performanţă; 

 Aspecte financiare; 

 Aspecte juridice; 

 Aspecte legate de resursele umane; 

 Aspecte legate de protecţia mediului. 

Respondenţii studiului nostru ne-au dezvăluit lucruri interesante cu privire la 

părţile pe care le consideră esenţiale într-un contract de externalizare. Putem 

observa în tabelul 5-15 că cele mai importante criterii ale acestui tip de contract, 

din perspectiva celor interogaţi, sunt cele financiare. Acestea totalizează un 

procent de 90,7%. Pe locul doi se situează elementele de ordin juridic menţionăm 

că şi la această poziţie respondenţii au avut posibilitatea să aleagă mai multe 

variante. Este îmbucurător faptul că toate cele patru părţi ale unui contract de 

externalizare sunt percepute ca fiind de un interes mare în mediul de afaceri.  

Capitolul 3: Concluzii şi contribuţii personale 

Lucrarea intitulată „Externalizarea serviciilor logistice” îşi propune să abordeze 

o tematică actuală şi anume cea a externalizării activităţilor şi proceselor logistice, 

având în vedere importanţa acestora pentru asigurarea avantajului competitiv, în 

condiţiile unei concurenţe tot mai puternice şi pe o piaţă tot mai dinamică şi incertă în 

acelaşi timp. Externalizarea serviciilor logistice are impact asupra costurilor logisticii, 

riscurilor şi inovării, ea trebuie să facă parte din strategia firmei odată cu creşterea 

globalizării şi investiţiilor în infrastructură, tehnologie şi comunicaţii, firmele îşi pot 

alege furnizorii de servicii logistice oriunde în lume în vederea exploatării unor reţele 

logistice competitive.  

 Deciziile privind externalizarea serviciilor logistice au rolul de a optimiza 

performanţele în lanţul valorii dacă se asigură compatibilitatea cu strategia 

competitivă a firmei. O firmă care concurează pe baza performanţei sistemului 

logistic, în cazul externalizării furnizează un avantaj competitiv în domeniului  

costului, calităţii şi inovării. Pentru a beneficia de avantajele externalizării serviciilor 
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logistice managerii trebuie să trateze acest domeniu ca pe o sursă de avantaj 

competitiv.  

 Una dintre cele mai provocatoare sarcini pe măsură ce o firmă creşte, se 

extinde este alegerea strategiei de externalizare, în care externalizarea serviciilor 

logistice joacă rol important, fapt ce asigură un avantaj competitiv pe termen mediu şi 

lung.  

 Astăzi, multe firme cu o poziţie semnificativă pe pieţele naţionale şi 

internaţionale apelează la furnizori de servicii logistice, care deschid centre de 

distribuţie zonale, naţionale şi regionale, având în vedere complexitatea lanţului 

logistic global. Acest fapt impune managerilor să studieze cu mare atenţie mediul 

extern, respectiv piaţa, să planifice activităţile  şi procesele logistice, să analizeze 

necesitatea şi oportunitatea lor, să dezvolte proceduri de control şi să monitorizeze 

succesul sau eşecul acestora. Obiectivul externalizării activităţilor şi proceselor 

logistice este acela de a dezvolta sisteme logistice optime pentru piaţa ţintă şi pe 

fiecare segment de piaţă. Acest fapt implică analiza pieţei furnizorilor de servicii 

logistice 3PL şi 4PL şi dezvoltarea unui set de alternative sau strategii care să asigure 

îndeplinirea obiectivelor organizaţiei. Pornind de  obiectivele ce trebuie realizate şi de 

la strategiile ce trebuie implementate, în domeniul centralizării, managementul firmei 

trebuie să definească cel mai adecvat cadru organizatoric, şi să măsoare şi să 

definească performanţele sistemului logistic şi să găsească modalităţile cele mai 

potrivite de operaţionalizare care să le asigure succesul. 

În condiţiile în care managementul lanţului logistic se bazează în cea mai mare 

măsură pe analize de tipul cost-serviciu,  managerii firmelor integrate în lanţul logistic 

clienţii şi furnizorii de servicii logistice, trebuie să fie capabili să identifice, evalueze 

şi să implementeze corespunzător mixul optim al costului-serviciu, cu accent pe 

fiecare element al costului serviciului.  

 Folosirea surselor externe pentru executarea serviciilor logistice reprezintă o 

oportunitate care trebuie luată în considerate atât la proiectarea lanţurilor logistice cât 

şi la evaluarea lor. În unele cazuri consolidarea puterii furnizorilor şi clienţilor a redus 

considerabil valoarea şi funcţionalitatea distribuitorilor (exemplu: magazinele mari 

care folosesc distribuţia directă, înlocuiesc magazinele mici care apelează la 

distribuitori). Tehnologiile avansate reduc necesitatea stocurilor la distribuitori şi 

vânzători, ele reduc de asemenea necesitatea serviciilor pe care le oferă aceştia.  
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Ne propunem, ca această cercetare, prin rezultatele obţinute, să ofere premise 

pentru abordarea externalizării serviciilor logistice dintr-o perspectivă teoretică, în 

sensul clarificării conceptelor privind: externalizarea, strategii de externalizare, 

integrarea furnizorilor de servicii logistice în managementul lanţului logistic, 

contractarea serviciilor logistice externalizate. Din perspectiva practică ne-am  propus 

să identificăm avantajele ofertanţilor şi bunele practici pentru a oferi firmelor 

româneşti de pe piaţa industrială, cu focalizare pe piaţa industrială, soluţii reale pentru 

creşterea performanţelor sistemelor logistice, respectiv pentru creşterea 

competitivităţii. În acest scop am folosit experienţa unor firme din alte ţări şi din 

România, care au înregistrat succes în domeniul externalizării serviciilor logistice.  

 Obiectivul general al cercetării este acela de a analiza modul în care diferitele 

strategii şi modalităţi de externalizare a activităţilor şi proceselor logistice determină 

rezultatele, respectiv  performanţele sistemului logistic, ţinând seama specificitatea şi 

de complexitatea acestora.  

Între obiectivele specifice, cele mai semnificative sunt: 

 Efectuarea unei comparaţii empirice, utilizând un studiu (sondaj) în 

industria românească, a motivelor şi strategiilor de externalizare şi a efectelor 

acestora asupra costurilor şi a nivelului serviciului către clienţi; 

 Determinarea măsurii în care managerii gestionează echilibrul între 

imperativele legate de cost şi nivelul serviciului către clienţi; 

 Evaluarea efectelor combinate ale externalizării activităţilor şi proceselor 

logistice, respectiv a beneficiilor potenţiale; 

 Elaborarea unui model de evaluare a satisfacţiei clienţilor faţă de serviciile 

logistice oferite de către furnizorii de servicii logistice;  

 Modalităţi specifice şi bune practici în externalizarea diferitelor activităţi 

logistice de tipul: transport, depozitare, manipulare, gestiunea stocurilor, 

ambalare pentru transport, procesarea comenzilor, returnare (logistica 

inversă).  

 Identificarea în firmele din mediul de afaceri românesc a particularităţilor 

planificării, organizării şi operaţionalizării serviciilor logistice externalizate;  
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 Elaborarea unui model pentru evaluarea performanţelor furnizorilor de 

servicii logistice şi pentru selecţia lor; integrarea externă cu clienţii în lanţul 

logistic;  

 Evidenţierea modelului în care managementul firmei poate îmbunătăţi 

eficacitatea şi eficienţa externalizării serviciilor logistice, atât prin reducerea 

costului cât şi prin îmbunătăţirea nivelului serviciului către client;  

 Găsirea celor mai potrivite modalităţi de organizare şi coordonare a 

fluxurilor informaţionale ca urmare a amplificării serviciilor logistice, a 

integrării interne şi externalizării acestora, prin utilizarea tehnologiilor 

informaţionale  în gestionarea fluxurilor informaţionale;  

 Găsirea celor mai adecvate modalităţi pentru dezvoltarea parteneriatelor 

între firmele care externalizează serviciile logistice şi furnizorii lor, în 

vederea valorificării cât mai bune a oportunităţilor pe care le oferă dezvoltare 

practicilor de planificare şi colaborare între aceştia.  

Posibilităţile tot mai limitate de creştere a eficacităţii şi eficienţei economice în 

firmele producătoare de bunuri şi servicii, determină sporirea eforturilor pentru 

identificarea unor noi „arii critice” în activitatea firmelor, care să permită realizarea 

obiectivelor atât în domeniul reducerii sau menţinerii costurilor la niveluri acceptate 

cât şi în cel al calităţii prin sporirea calităţii produselor şi serviciilor şi îmbunătăţirea 

nivelului serviciului către clienţi. Aceste arii critice sunt legate şi de domeniul 

logisticii care oferă oportunităţi însemnate de creştere a competitivităţii, respectiv de 

asigurare a unui avantaj concurenţial şi care oferă încă rezerve nevalorificate sau 

valorificate insuficient şi în care elaborarea şi implementarea strategiilor de 

externalizare a serviciilor logistice joacă un rol important.   

Contribuţiile personale ale cercetării  

 Contribuţiile practice ale demersului nostru ştiinţific se concretizează în:  

 Determinarea stadiului relativ de design, organizare şi operaţionalizare a 

externalizării serviciilor logistice, a strategiilor şi politicilor pe care le 

implementează firmele din industria românească.  
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 Identificarea variabilelor şi caracteristicilor procesului de planificare, 

organizare şi control, a procesului de externalizare a serviciilor logistice, 

respectiv a managementului acestora;  

 Elaborarea unui model de evaluare a performanţelor furnizorilor de 

servicii logistice şi selecţie a acestora;  

 Elaborarea unui model de evaluare a calităţii serviciului către client, 

respectiv a satisfacţiei clienţilor faţă de serviciile externalizate, pe care le 

primesc de la furnizorii logistici;  

 Identificarea avantajelor externalizării serviciilor logistice şi a bunelor 

practici, din firmele industriale româneşti; 

 Identificarea principalelor probleme cu care se confruntă firmele implicate 

în procesul de externalizare a activităţilor/proceselor logistice; 

 Identificarea şi analiza punctelor importante cuprinse în contractele de 

externalizare; 

 Determinarea elementelor de performanţă şi de calitate implicate în 

procesul de externalizare. 

Teza este structurată pe 6 capitole, fiecare abordează o anumită temă specifică 

managementului externalizării serviciilor logistice. Demersul de cercetare şi-a propus:  

 studiul bibliografic, referitor la externalizarea serviciilor logistice;  

 determinarea în baza studiului literaturii de specialitate şi a studiilor în 

domeniu a principalelor caracteristici ale procesului de externalizare a 

serviciilor logistice, a rolului externalizării în asigurarea unui avantaj 

concurenţial;  

 dezvoltarea modelelor teoretice necesare evaluării procesului de 

externalizare a serviciilor logistice şi pentru elaborarea şi implementarea 

strategiilor de externalizare;  

 propunerea unui model pentru luarea deciziei strategice de externalizare 

orientată spre reducerea costurilor, îmbunătăţirea nivelului serviciului 

către clienţi şi inovare;  

 elaborarea unui model pentru evaluarea performanţei furnizorilor de 

servicii logistice şi selecţia lor;  
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 stabilirea unui model de evaluare a satisfacţiei clienţilor, privind serviciile 

logistice externalizate furnizorilor specializări în domeniu.  

Astfel, cercetarea teoretică se bazează pe un studiu bibliografic important, au 

fost consultate 171 referinţe bibliografice (cărţi, articole, interviuri publicate, 

statistici), din care cele mai multe sunt din literatura străină (în România studiile şi 

cercetările în domeniul logisticii sunt foarte puţine), precum şi cele existente în format 

electronic, din bazele de date internaţionale ce pot fi accesate pe internet. Sursele 

bibliografice cuprind informaţii din domeniul managementului firmei, management 

strategic, managementul logisticii, marketing, managementul resurselor umane, etică 

în afaceri, microeconomie, managementul schimbării, statistică etc.  

 Studiile experimentale menţionate în lucrare sunt luate exclusiv din literatura 

de specialitate străină, întrucât în România nu am găsit studii extinse şi semnificative 

în domeniu, iar în ramura industriei româneşti nu putem vorbi de o strategie logistică, 

la nivel naţional coerentă, care să aibă ca scop promovarea şi susţinerea firmelor 

româneşti pe pieţele naţionale şi internaţionale, în care externalizarea joacă rol 

important. Acest fapt este constatat şi în prezenta lucrare, în care se remarcă că pe 

piaţa serviciilor logistice operează furnizori logistici de tip 3PL şi 4L, reprezentând 

firme sau grupuri de firme internaţionale. Firmele româneşti care operează în acest 

domeniu, oferind servicii complexe şi soluţii de integrare în lanţul logistic sunt foarte 

puţine (sub 20 %) pe piaţa serviciilor logistice. 
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