
Îmbunătățirea activității de manipularea mărfurilor și optimizarea ei 

Lucrările de încărcare şi descărcare a mărfurilor şi întocmirea formelor de primire şi expediere a 
mărfurilor se desfăşoară pe amplasamente permanente sau temporare, mai mult sau mai puţin 
amenajate. 
 Amenajarea şi organizarea punctelor de încărcare-descărcare a mărfurilor influenţează în 
mod direct durata şi calitatea acestor lucrări. 
Timpul de încărcare-descărcare este cu atât mai mic cu cât sunt mai bine îndeplinite următoarele 
cerinţe: 
 

 Lucrările de încărcare-descărcare sunt mecanizate. 

 Manipularea mecanizată prezintă o serie de avantaje faţă de cea manuală: 

 reducerea considerabilă a timpului de încărcare-descărcare; 

 staţionarea minimă a mijloacelor de transport la manipulări pentru încărcare-descărcare şi 
transbordare; 

 reducerea spaţiului de depozitare, a timpului de păstrare a materialelor în magazii şi a frontului de 
încărcare-descărcare; 

 păstrarea integrităţii mărfurilor; 

 eliminarea eforturilor fizice necesare încărcării-descărcării manuale; 

 creşterea productivităţii; 

 reducerea costului pentru operaţiile de încărcare-descărcare şi a costului transportului. 

 Pentru optimizarea activităţii, alegerea mijloacelor de manipulare şi a celor de transport se 
poate face, de exemplu, după următorul algoritm: 
 

 
 Există forţă de muncă suficientă şi cu experienţă pentru manipularea mărfurilor. 

 Distanţa de la locul de unde se află mărfurile până la vehiculul ce se încarcă este mică. 

 Nivelul rampei pe care se află mărfurile este apropiat de nivelul platformei vehiculului. 
 

 
 Pentru a realiza o interfaţă cât mai bună între spaţiile de depozitare a mărfii şi mijlocul de 
transport s-au conceput soluţii moderne, standardizate pentru sistemele de andocare.  
 În cazul halelor care nu deţin un sistem de rampe interne sau dacă accesul la rampe nu este 
posibil, se pot utiliza module de încărcare, prevăzute cu egalizatoare de rampă şi cu burduf de 
etanşare. 
 Acolo unde există, rampele pot fi, de asemenea,  echipate cu egalizatoare de rampă manuale 
sau hidraulice (basculante sau telescopice) şi burdufuri de etanşare.  Egalizatoarele de rampă 
sunt platforme mobile ce egalizează diferenţele pe înălţime şi adâncime între depozit şi autovehicule. 
 Burdufurile de etanşare  asigură protecţia împotriva vântului şi a intemperiilor 
 

Datele iniţiale şi proprietăţile 
fizice ale mărfii (solid, lichid, 

gazos) 

Determinarea mecanismelor 
de încărcare în funcţie de 
productivitatea necesară 

Determinarea mecanismelor de 
încărcare şi a mijloacelor de 

transport după criteriul utilizării 
maximale a capacităţii de 

încărcare a mijlocului de transport 

Determinarea mecanismelor de 
încărcare şi a mijloacelor de 

transport după criteriul costului de 
deplasare 

Determinarea definitivă a 
mecanismelor de încărcare, 

ţinând cont de factorii 
organizaţionali 

Se pot utiliza unul, două, trei, 
dar nu mai multe mecanisme 

de încărcare 

Determinarea capacităţii 
organului de lucru, durata unui 

ciclu, numărul căuşelor de 
încărcare 



 
 

 


