


 


	INTRODUCERE
	Managementul aprovizionării reprezintă activitatea prin care se asigură elementele materiale şi tehnice necesare producţiei, în volumul şi structura care să permită realizarea obiectivelor generale ale întreprinderii, în condiţiile unor costuri minime...
	Teorii: - în Franţa se rezumă la noţiunile de „cumpărare“ şi „aprovizionare“.
	- H. Lewis şi W. England definesc termenul de „cumpărare“ ca un act comercial care cuprinde identificarea nevoilor, alegerea furnizorilor, negocierea preţului şi a altor condiţii de tranzacţionare şi urmărire a comenzilor până la livrarea acestora.
	- S. Heinritz defineşte funcţia de cumpărare prin activitatea de procurare a materialelor de calitatea şi în cantitatea dorită, la momentul dorit, la un preţ bun şi de la o sursă bună.
	- unii autori definesc activitatea de asigurare materială prin termenul de „logistică“, viziune prin care aprovizionarea materială se integrează în activitatea de ansamblu a întreprinderii, sfera de Managementul aprovizionării este concept unitar com...
	.
	Aşa cum s-a spus managementul aprovizionării - componentă a funcţiunii comerciale a întreprinderii, are ca principal obiectiv asigurarea completă şi complexă a unităţii economice cu resurse materiale şi tehnice corespunzătoare calitativ, la locul ş...
	• unităţi subsistemului specializate în promoţie şi reclamă
	Importanţa aprovizionare materială şi cu echipamente tehnice rezidă şi în aceea că prin aceasta se asigură resurse materiale a căror pondere în costul total al producţiei este de peste 50% iar uneori ajunge să depăşească 80%.
	Orice acţiune a acestui subsistem care determină reducerea costurilor materiale (cumpărarea la preţuri mai mici, promovarea substituenţilor etc.) conduce la reducerea costurilor de producţie cu 5-10%. Însă în piaţă preţul este impus de concurenţă şi s...
	Subsistemul de aprovizionare materială a evoluat astfel:
	a) faza de pasivitate: activitatea de aprovizionare apreciată ca fiind subordonată subsistemului producţiei;
	b) faza de autonomie: acest subsistem începe să-şi elaboreze strategii proprii de optimizare;
	c) faza de participare: începe să pună la dispoziţie informaţiile, datele şi analizele proprii pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare a întreprinderii;
	d) faza de integrare: acest subsistem participă efectiv la fundamentarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii.[1,p.6-7]
	1.2 Unitati provizorii pentru organizarea santierului de constructii.
	Unităţi provizorii ale şantierului se numesc obiectele auxiliare şi de deservire, care sunt strict necesare pentru asigurarea procesului de producţie. Unităţile provizorii se execută şi se utilizează numai în perioada de execuţie a lucrărilor de const...
	Clădirile provizorii, în comparaţie cu cele permanente, au unele caracteristici particulare ce sunt legate de destinaţie, soluţie constructivă, modul de execuţie şi exploatare, metoda de finanţare a execuţiei acestora.
	După destinaţie (menire), unităţile provizorii pot fi clasificate în următoarele categorii:
	- unităţi provizorii de producţie (productive);
	- unităţi provizorii administrative;
	- unităţi provizorii social – sanitare;
	- unităţi provizorii locative;
	- unităţi provizorii sociale;
	- depozite.
	În calitate de unităţi provizorii de producţie (productive), servesc atelierele, depozitele pentru scule, cazangeriile, instalaţiile pentru prepararea betoanelor şi mortarelor, obiecte cu menire energetică etc.
	În categoria unităţilor provizorii administrative intră oficiul maistrului (numărul de muncitori până la 50 persoane), oficiul dirigintelui de şantier (200 persoane), oficiul dirigintelui – şef (200 persoane), biroul de dispecerat, etc.               ...
	Categoria unităţilor provizorii social – sanitare este formată în general din vestiare, spălătoare comune, duşuri, toalete, încăperi pentru încălzire, bufete, încăperi pentru uscarea hainelor, punct medical, etc.
	Unităţile provizorii de locuit şi cu menire socială le alcătuiesc căminele, hotelurile, magazinele, cantinele şi alte obiecte din componenţa orăşelelor de constructori.
	La depozite, ca unităţi provizorii se referă, depozitele cu încălzire precum şi reci, magaziile, şoproanele, etc.
	După soluţia constructivă de alcătuire şi exploatare, unităţile provizorii pot fi de inventar – care se folosesc de mai multe ori (reutilizabile)  la diferite obiecte de construcţie, şi cele care nu fac parte din inventarul executantului, adică sunt m...
	- unităţi provizorii de locuit şi sociale.
	b) Se determină numărul de muncitori, specialişti şi slujbaşi. Reieşind din acestea se face calculul unităţilor provizorii necesare. Numărul de muncitori la faza de proiectare a organizării şantierului se determină aproximativ, după productivitatea mu...
	Societatea practică un management pe obiective. Obiectivul principal al acestui tip de management este creşterea profitului, cu derivatele sale componente, şi anume : creşterea cererei.
	Tabloul valoric cu situatia furnizorilor interni
	Tabelul 1.Principalii furnizori
	Sursa: [elaborata de autor]
	Structura organizatorică

	Desfăşurarea procesului de producţie în contextul cerinţelor economiei de piaţă prevede
	necesitatea formării şi utilizării unui sistem mobil deaprovizionare şi asigurare cu materii prime şi resurse materiale la fiecareîntreprindere în parte.
	Este cunoscut că Republica Moldova nu dispune de resurse minerale industrializabile,
	iar unităţile de producţie funcţionează în baza resurselor materiale, majoritatea cărora sunt de import şi foarte costisitoare. In ce priveşte situaţia în cauză există o viziune nouă privind verigile defuncţionare şi dezvoltare a sistemului de aproviz...
	grad de eficienţă mult mai înalt.în condiţiile unei activităţi durabile fiecare unitate de producţie trebuie să elaboreze de sine stătător un program bine chibzuit de aprovizionare şi asigurare cu resurse materiale.
	De regulă, în cazul cind agentul economic este cointeresat să satisfacă necesităţile curente ale
	întreprinderii în resurse materiale, trebuie să fieexcluse problemele privind asigurarea integrală şi oportună cu aceste resurse.
	In realitate, însă, sunt foarte frecvente cazurile cind disponibilităţile băneşti reduse, lipsa
	resurselor materiale necesare, precum şi costul lor exagerat pe piaţa de desfacere creează unele probleme obiective şi subiective privind aprovizionarea şi asigurarea întreprinderii cu resurse materiale.în astfel de condiţii devine evidentă necesitate...
	Acest lucru poate fi efectuat în baza normării justificate a stocurilor de materii primeşi materiale la depozitele întreprinderii, precum şi a elaborării unor normerezonabile de consum pe unitate de produse, lucrări executate şi servicii prestate.
	Un rol deosebit revine analizei şi controlului permanent al normelor elaborate şi utilizate de
	subdiviziunile întreprinderii pe parcursul perioadei degestiune.
	Sarcinile principale ale analizei:
	Drumuri provizorii
	Societatea practică un management pe obiective. Obiectivul principal al acestui tip de management este creşterea profitului, cu derivatele sale componente, şi anume : creşterea cererei.


