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Despre noi
De peste 10 ani organizăm cursuri de formare profesională pentru

persoane fizice, angajați sau companii.

Avem 19 proiecte finalizate, 14000 de participanți la cursuri, 118

companii înființate și 305 locuri de muncă create.



 PRODUCȚIE

 DEPOZITARE

 TRANSPORT

Cursul Logistician gestiune flux este împărțit pe 3 module:

1.

2.

3.

Durata cursului: 180 ore

Durata unui modul: 60 ore

Forma cursului: online și/sau offline

Locație pentru offline: București și/sau sediul companiei

dumneavoastră sau o altă locație propusă pentru min. 10 cursanți

Cursanți/grupă: min 10 - max. 28

Program de desfășurare: personalizat pentru min. 10 cursanți

Modulele cursului pot fi achiziționate separat

Certificare cursant: Certificat acreditat de Autoritatea Națională pentru

Calificări (A.N.C). Acesta se acordă la absolvirea tuturor celor 3 module.



Beneficii

Pentru un număr de min. 10 angajați ai companiei, înscriși la curs se

oferă personalizarea programei cursului, orarul de desfășurare, locația

de desfășurare.

La achiziționarea cursului, trainerul și beneficiarul stabilesc dacă se

optează pentru tematicile propuse de către noi sau trebuie atinsă o

nevoie specifică a companiei/angajaților.

PERSONALIZAREA CURSULUI ÎN FUNCȚIE
DE NEVOIA COMPANIEI  TALE

Suntem la dispoziția companiei care dorește să investească în proprii

angajați. Cursul îi va ajuta pe participanți să evolueze în domeniul de

activitate, pentru ca ei și întreaga companie să se dezvolte. 

DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII  DE
OPTIMIZARE ȘI  EFICIENTIZARE A
ACTIVITĂȚII  ÎN COMPANIA TA

Punem accent pe experiența trainerilor cu care colaborăm, astfel încât

informațiile dobândite de cursanți să fie aplicabile și în interesul

companiei în cadrul căreia activează.

TRAINERI CU EXPERIENȚĂ VASTĂ ÎN
BUSINESS,  SUPPLY CHAIN ȘI  SOLUȚII
SOFTWARE PENTRU LOGISTICĂ

La finalizarea tuturor celor 3 module (Producție, Depozitare, Transport)

ale cursului Logistician gestiune flux, participanții vor susține un

examen. În urma promovării examenului vor primi un Certificat de

absolvire acreditat de A.N.C.

CERTIFICARE ACREDITATĂ DE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU
CALIFICĂRI (A.N.C.)  



I. Producție - 60 ore

1.1. Logistică

Conținut tematic: Elemente generale, definiție componente, obiective;

proiectare fluxuri; Gestiune proiecte.

1.2. Managementul fluxului de materiale

Conținut tematic: Tipologia generală specifică arhitecturilor de

fabricație; Tipuri de fluxuri de materiale; Elemente structurale ale unei

arhitecturi de fabricație; Modelarea, simularea, diagnoza și optimizarea

fluxurilor de materiale.

1.3. Planificarea resurselor companiei

Conținut tematic: Definiții ERP; Necesitatea și evoluția sistemelor ERP; 

 Funcționalitățile avantajele/dezavantajele unei sistem ERP; Motivația și

durata implementării unui ERP; Problemele întâmpinate în lipsa utilizării

unui sistem ERP; Furnizori ERP în România și produsele furnizate.

1.4. Identificarea în logistică

Conținut tematic: Coduri de bare, tehnologie, tipuri de coduri de bare,

echipamente specifice; Utilizarea codurilor de bare pentru identificarea

produselor pe flux/în depozite; Tehnologia de identificare prin

radiofrecvență, particularități, frecvențe utilizate, echipamente

specifice; Utilizarea RFID pentru identificarea pe flux în depozite; Alte

tehnologii, pick by light, pick by voice, pick by vision.

LOGISTICĂ ȘI  SUPPLY CHAIN.
PLANIFICAREA CERERII/  PRODUCȚIEI/
APROVIZIONĂRII



II. Depozitare - 60 ore

2.1. Managementul lanțului de furnizori

Conținut tematic: Lanț de aprovizionare, elemente cheie ale unui lanț de

aprovizionare; Diferența dintre logistică și supply chain; Structura unui

lanț de aprovizionare, servicii necesare pentru îmbunătățirea activității

unui lanț de aprovizionare; Managementul lanțului de aprovizionare:

definiții, exemple, funcțiile unei aplicații, avantaje SCM.

2.2. Sisteme de paletizare și înfoliere/ambalare

Conținut tematic: Terminologie, paletizare, definiții, tipuri de paletizare;

Sisteme de paletizare, clasificare și funcționare; Sisteme de înfoliere și

ambalare, clasificare și fucționare; Tipuri de folie utilizate în operațiile

de paletizare, metode de aplicare a amblajelor; Implementarea

sistemelor de paletizare ambalare/înfoliere în cadrul fluxurilor;

2.3. Sisteme de depozitare

Conținut tematic: Depozitarea: terminologie, funcții, elemente specifice

depozitelor, tipuri de produse depozitate; Sistemul de management al

depozitului; Sisteme automatizate de depozitare (AS/RS) clasificare,

funcționare;

SISTEME ȘI  ECHIPAMENTE SPECIFICE
FLUXURILOR LOGISTICE ȘI  DEPOZITELOR



III. Transport - 60 ore

3.1. Operaționalitatea și managementul centrelor de distribuție

Conținut tematic: Conținutul complex al distribuției și funcțiile

distribuției; Instituționalizarea procesului de distributie: departamente

de distribuție ale producătorilor, prestatorilor logistici, retailerilor,

utilizatorul final; Particularități ale centrelor și canalelor de distribuție.

3.2. Sisteme de împachetare ambalare

Conținut tematic: Definiții, termeni, criterii generale specifice

sistemelor de ambalare/împachetare; Clasificarea ambalajelor, funcțiile

ambalajelor; Echipamente și utilaje pentru ambalare/împachetare;

Implementarea mașinilor de ambalare/împachetare în cadrul fluxurilor.

3.3. Sisteme de transport - Transfer / echipamente de manipulare

Conținut tematic: Manipularea: terminologie, funcții, echipamente

specifice; Sisteme de transport - transfer/ echipamente de manipulare

și ridicare, clasificare, fucționare; Implementarea sistemelor de

trasnsport - transfer/ manipulare și ridicare în cadrul fluxurilor.

3.4. Logistica transporturilor de mărfuri

Conținut tematic: Rețeaua de transport și terminale; Vehicule folosite

pentru transport; Gestiunea transporturilor.

3.5. Sisteme de distribuție

Conținut tematic: Distribuirea mărfurilor; Componentele sistemului de

distribuție

TRANSPORT ȘI  SISTEME DE DISTRIBUȚIE



VEI DEVENI PRO DIGITALIZARE

VEI AFLA CUM AU ÎNTÂMPINAT PROBLEMELE TRAINERII CARE LUCREAZĂ
ÎN DOMENIU ȘI SOLUȚIILE CU AJUTORUL CĂRORA LE-AU REZOLVAT 

VEI ȘTI CUM SĂ ÎȚI GESTIONEZI ATRIBUȚIILE ASTFEL ÎNCÂT SĂ AI
REZULTATE REMARCABILE

VEI ȘTI SĂ ADUCI SOLUȚII ȘI SĂ LE PUI ÎN PRACTICĂ, ATUNCI CÂND VA FI
NECESAR

VEI PUTEA APLICA REAL INFORMAȚIILE GENERATE LA CURS

VEI ȘTI SĂ PROIECTEZI UN FLUX, UN DEPOZIT, O DISTRIBUȚIE DE MARFĂ

VEI BENEFICIA DE O LEGĂTURĂ PE TERMEN NEDETERMINAT CU TRAINERII
CURSULUI

Promisiune

ÎN CALITATE DE PARTICIPANT:

ACEST CURS ESTE REALIZAT CU SUSȚINEREA AXES
SOFTWARE, CU PESTE 15 ANI EXPERIENȚĂ ÎN
DIGITALIZAREA SUPPLY CHAIN.



ADRESA: STR.  IREȘTI  NR.  10,  SECTOR 1 ,  BUCURESTI
TELEFON: 0724329899
E-MAIL:  CONTACT@CURSURI-ONLINE.EU

Contact

WWW.CURSURI-ONLINE.RO.MERLIN BUSINESS
CONSULTING

Sales Consulting
Alfred Obretin 

Tel. 0722583848
alfred.obretin@merlinbc.ro


