




Studiu de caz - analiza ABC 

 

Date fiind informaţiile următoare privind gestionarea stocurilor unei întreprinderi:  

 

Nr. produs Preţ unitar (F) Consumul pe 3 

luni 

Stocul existent 

1 33,00 305 72 

2 50,50 595 42 

3 6,00 1000 300 

4 6,10 490 151 

5 35,00 200 50 

6 1100,00 500 105 

7 115,00 700 12 

8 126,50 395 24 

9 300,00 100 500 

10 13,50 600 70 

11 5,00 1200 3000 

12 8,00 605 7 

13 1,25 400 200 

14 8,60 290 0 

15 15,00 402 27 

16 5,00 800 130 

17 80,00 250 22 

18 580,00 310 700 

19 6,50 300 50 

20 117,50 510 100 

 

Se cere: 

1. Înainte de a determina politica de reaprovizionare, responsabilul cu stocurile ar vrea să facă 

o analiză ABC a produselor din fabrică.  

 

1.1 Ţinând cont de datele ce v-au fost furnizate, pe ce criterii se pot efectua diferite analize? 

1.2. Alegeţi criteriul ce trebuie folosit pentru a efectua analiza care permite determinarea celei 

mai adecvate tehnici de reaprovizionare. 

1.3 Efectuaţi această analiză. Care este concluzia dvs.? 

1.4. Efectuaţi clasificarea definitivă a produselor.  

1.5. Ce schimbări trebuie făcute la această clasificare dacă se observă că produsul 19 este o 

piesă de schimb vitală pentru fabrică? 

 

2. Responsabilul financiar trebuie să întocmească bilanţul firmei. Vă roagă să-l ajutaţi: 

2.1 Să întocmiţi valoarea stocului.  

2.2. Responsabilul financiar se plânge de o prea mare imobilizare financiară în stocuri. 

Determinaţi produsele care sunt cele mai vinovate de acest lucru.  



Calculul cantităţii economice într-o firmă franceză 

 

Sunteţi  angajat de o societate pentru a o ajuta să-şi revizuiască organizarea industrială. Este o 

organizaţie manufacturieră care nu şi-a mai schimbat de mult organizarea şi directorul general 

consideră că este important să pună în aplicare câteva idei foarte simple de gestionare a 

producţiei.  

Prima dvs. analiză a situaţiei s-a finalizat cu următoarele date: 

 - Organigramă 

  Director General 

  1 secretară 

  1 contabil / aprovizionare  

  1 şef de echipă 

   1 magaziner /stocare 

   15 muncitori în producţie 

- există 2500 de referinţe articole în stoc care sunt repartizate în 15 tipuri de piese, fiecare tip 

putând regrupa până la 250 de piese.  

- salariul brut anual al unei persoane din serviciul administrativ poate fi estimat la 100 000 

Euro şi taxele salariale sunt de aproximativ 50%. 

- întreprinderea lucrează 200 de zile pe an.  

Contabilul se ocupă de contabilitatea firmei în legătură cu un centru de gestiune şi de 

aprovizionare. În acest centru lucrează o persoană care face în medie 5 comenzi pe zi la 

diferiţi furnizori ai societăţii.  

Contul rezultatului exploatării pe anul N este următorul: 

 

Cheltuieli (mii €) Produse ( mii €) 

Achiziţie materii 1500 Vânzări 6100 

Achiziţii diverse (apă, 

electricitate, hârtie…) 

200   

Taxe cu personalul 3000   

Alte taxe (întreţinere…) 300   

Impozite şi taxe 400   

Dotare cu amortismente 600   

Rezultat 100   

Total 6100 Total 6100 

   

Bilanţurile anilor N şi N-1 sunt 

 

Activ N-1 (mii €) N (mii €)  Pasiv N-1 (mii €) N (mii €) 

Imobilizări 440 430  Capital 650 650 

Stocuri 815 820  Rezultat 155 100 

Clienţi 210 240  Datorii 200 800 

Disponibilităţi 40 60     

 1505 1550   1505 1550 

 

Pe baza observaţiilor din perioadele anterioare şi pe documentele existente, este posibil să se 

stabilească o repartiţie a sarcinilor proporţional cu procentajele următoare: 

 Aprovizionare Stoc Produs 

Achiziţie de materii prime 0% 0,0% 100,0% 

Achiziţii diverse (apă. Electricitate, hârtie…) 5% 5,0% 90,0% 



Taxe cu personalul 5% 2,5% 92,5% 

Alte taxe (întreţinere…) 30% 20,0% 50,0% 

Impozite şi taxe 10% 10,0% 80,0% 

Dotare cu amortismente 10% 10,0% 80,0% 

 

Studiul nostru se referă la două produse speciale: 

Un produs A achiziţionat la preţul mediu anual de 11,67 Euro şi este consumat în mod regulat 

în producţie pentru 100 de produse pe zi. Acest produs este gestionat fără stoc de siguranţă.  

Un produs B achiziţionat la preţul mediu anual de 3 Euro şi este consumat în mod regulat în 

producţie pentru 1000 de produse pe lună. Acest produs este gestionat cu stoc de siguranţă de 

500 de bucăţi pentru a preîntâmpina evenimente neprevăzute în producţie.  

 

Se cere 

1. Cantitatea economică de aprovizionare 

1.1 Să se calculeze cantitatea economică de aprovizionare a produsului A, parametrii care 

vă permit să răspundeţi la această cerinţă trebuie calculaţi în funcţie de datele ce v-au 

fost furnizate 

1.2 Să se calculeze numărul de zile de producţie posibil cu această cantitate 

 

2. Definirea diferitelor politici de achiziţie posibile pentru produsul B 

 

3. Analiza costurilor produsului B în funcţie de diferitele politici de aprovizionare. 

3.1 Să se calculeze diferitele costuri reale ale produsului B legate de politicile de 

reaprovizionare următoare: 

 Achiziţie de 1000 de bucăţi 

 Achiziţie de 3000 de bucăţi 

 Achiziţie de 5000 de bucăţi 

3.2 Să se studieze supra-costurile ocazionate de aceste politici de reaprovizionare în locul 

unei reaprovizionări cu produsul B în cantitate economică. Ce se poate deduce? 

 

4. Cât costă produsul B şi care sunt supra-costurile, în toate ipotezele de la întrebarea 3, 

cu o politică de stoc zero? 

 

5. Care este supra-costul ocazionat de stocul de siguranţă al produsului B în gestionarea 

societăţii? 

 

6. Analiza rabaturilor  

6.1 Acceptaţi propunerea unui furnizor care vă propune un rabat de 3% pentru o comandă 

de 10.000 de produse B (cu stoc de siguranţă)? 

6.2 Care este pragul sub care nu aţi accepta rabatul (cu stocul de siguranţă şi pentru o 

comandă de 10.000 de bucăţi)? 

 

7. Calculul zonei economice  

7.1 Să se determine zona economică de aprovizionare a produsului B care antrenează un 

supra-cost mai mic de 0,5% din costul unitar minim. 

7.2 Acest produs fiind vândut pe pachet de 500 de bucăţi, ce cantitate se poate comanda la 

fiecare comandă dacă se doreşte să se rămână la condiţiile de cost precedente?  

 


