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Abstract: In the conditions of the current crisis, there is an increase in the importance of
ensuring the management of material resources. A strategy to ensure the necessary material
resources on the suppliers’ market is mandatory as a result of the growing role that this function
holds in the present economic conditions and of its integration into the strategic activity of
organizations. A strategic and proactive function of ensuring material resources can offer your
organization a competitive advantage by reducing costs in the value chain. Nevertheless,
resource-ensuring strategies cannot be developed in isolation, as they must be integrated into the
overall strategy of the company so as to fit harmoniously in order to be able to achieve their
goals and to contribute to the success of the whole system of the organization.
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1. Introducere
În ultimii ani, managerii firmelor producătoare s-au confruntat cu probleme deosebit de
dificile cauzate în principal de instabilitatea economică, inflaţie, scurtarea ciclurilor de viaţă ale
produselor, protecţia mediului, modificarea condiţiilor pieţei, diversificarea cererii. Toate aceste
probleme, fac dificilă găsirea unui mod de organizare şi desfăşurare a activităţii cât mai eficient
şi mai eficace.
În condiţii de criză, majoritatea organizaţiilor îşi îndreaptă atenţia preponderent către
clienţi, satisfacerea cererii în condiţii de profitabilitate devenind o condiţie de existenţă a fiecărei
organizaţii. Desfăşurarea în bune condiţii a activităţii unei organizaţii şi îndeplinirea obiectivelor
sale strategice, este condiţionată atât de asigurarea resurselor materiale în cantitatea, calitatea,
locul şi termenele solicitate de consumul productiv, cât şi de comercializarea produselor rezultate
din activitatea productivă a acesteia, deoarece vânzarea produselor creează premisele necesare
reluării producţiei. Organizaţia nu poate funcţiona în lipsa clienţilor, dar nici a furnizorilor.
Fiecare depinde de celălalt, astfel încât eforturile, competenţa şi atenţia managerială trebuie să li
se consacre în mod egal. Activitatea de asigurare cu resurse materiale trebuie urmărită şi
dirijată cu tot atâta eficacitate ca şi activitatea de vânzare.
Sub presiunea influenţelor interne, cum ar fi creşterea nivelului cheltuielilor privind
materiile prime şi materialele achiziţionate din exterior, ponderea ridicată pe care aceste resurse
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o deţin în costurile organizaţiei, instalarea unor sisteme integrate, are loc o amplificare a
importanţei managementului asigurării resurselor materiale.
Managementul asigurării cu resurse materiale reprezintă un ansamblu de activităţi
desfăşurate în cadrul organizaţiei, în vederea asigurării elementelor necesare consumului
productiv în condiţii de eficienţă şi eficacitate.
Rolul managementului asigurării cu resurse materiale este de a realiza un echilibru între
nevoi şi disponibilul de resurse materiale, astfel încât organizaţia să-şi poată desfăşura activitatea
în condiţii optime. Acest lucru presupune parcurgerea a trei etape mari şi anume (Fundătură, D.,
2005, apud Papari G., 2007, p.12):
- activităţi în amonte, care reprezintă activităţile privind asigurarea cu resurse materiale
- activităţi de producţie, care reprezintă prelucrarea şi trecerea resurselor materiale din
stadiul de aprovizionare în stadiul de realizare de noi produse
- activităţi în aval, care reprezintă activităţi de finalizare a procesului de prelucrare a
resurselor materiale şi de livrare a produselor finite către piaţă.
Aşa cum se poate observa, şi activităţile din „amonte” (de asigurare cu resurse materiale)
se pot realiza într-o viziune integrată şi activă, astfel încât să participe la soluţionarea
problemelor cu care se confruntă organizaţia în situaţia de criză economică, în afara contribuţiei
la valoarea adăugată lanţului de aprovizionare, în ansamblu.
2. Rolul strategic al managementului asigurării cu resurse materiale în condiţii de
criză
2.1. Evoluţia managementului asigurării cu resurse materiale în condiţii de criză
În condiţiile crizei actuale, managementul asigurării cu resurse materiale trebuie să
prezinte o importanţă strategică esenţială. Rolul şi contribuţia procesului de asigurare materială
a crescut tot mai mult, creşterea importanţei şi recunoaşterii acestuia putându-se explica prin
mai multe motive. Astfel, putem enumera:
- ponderea mare pe care resursele materiale o deţin din costul de producţie ( 30-70%)
- creşterea importantă a cheltuielilor externe ca urmare a specializării accentuate
- interesul tot mai mare faţă de găsirea unor furnizori externi
- concentrarea atenţiei asupra lanţului de aprovizionare şi deci asupra procesului de
asigurare cu resurse materiale datorită emergenţei unor idei noi privind calitatea şi
eliminarea risipei
- exemplul bunelor practici dat de organizaţiile lider care, în ultima perioadă se
caracterizează printr-o abordare strategică a procesului de asigurare materială
- necesitatea creşterii flexibilităţii şi receptivităţii organizaţiilor care pot răspunde acestei
cerinţe doar dacă şi furnizorii lor prezintă aceleaşi caracteristici
- delimitarea mai clară a aportului procesului de asigurare materială prin utilizarea
tehnologiilor informaţionale foarte avansate.
Deşi anul 2009 (anul de început al crizei economice) a marcat, în accepţiunea analiştilor,
trecerea de la „piaţa vânzătorilor” la „piaţa cumpărătorilor”, iar în „lupta” dintre furnizor şi
cumpărător raportul de putere s-a îndreaptat spre acesta din urmă, achizitorii nu au avut în
această perioadă o viaţă prea comodă datorită presiunii constante exercitată de top management
pentru a-i determina să obţină condiţii cât mai bune în ceea ce priveşte rabaturile de preţ cât mai
ales termenele de plată. În acelaşi timp, furnizorii încercau să-i determine să cumpere mai mult,
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să-şi mărească portofoliul de produse ( în condiţiile în care cererea era într-o scădere severă) dar
şi să menţină termenele de plată, presaţi fiind de problemele de cash-flow.
Sub această presiune, multe organizaţii cumpărătoate nu au reuşit să obţină ceea ce şi-au
propus atât din motive obiective, dar şi ca urmare a unor erori datorate lipsei unor instrumente
adecvate de analiză, sau necunoaşterii unor metodologii specifice, care trebuiau utilizate în
această perioadă. Astfel, se poate observa ( Spiridon S., 2013): lipsa focusării pe ceea ce este cu
adevărat relevant, insuficienta pregătire a negocierilor cu furnizorii dar şi lipsa unei analize
aprofundate înainte de a se dezvolta un produs nou.
Lipsa focusării pe ceea ce este cu adevărat relevant apare de obicei în cazul organizaţiilor
cu portofolii extinse de produse şi cu mulţi furnizori. Lipsa unei segmentări corecte a
portofoliului de produse şi a identificării produselor pentru care trebuiau încheiate parteneriate, a
dus la apariţia riscului consumării de resurse în zone puţin profitabile.
Insuficienta pregătire a negocierilor cu furnizorii, lipsa unei analize bine documentate a
diminuat şansele reale de a-i convinge pe furnizori să acorde condiţii suplimentare (de exemplu
implicarea acestora în promovarea anumitor produse care prezentau un potenţial ridicat).
Lipsa unei analize aprofundate înainte de a se dezvolta un produs nou a dus la dispariţia
unei părţi importante dintre produsele noi lansate pe piaţă.
Funcţia de asigurare a resurselor materiale ocupă un rol foarte important în crearea şi
dezvoltarea de noi produse. Datorită accelerării dezvoltării ştiinţifice şi a tehnologiilor de vârf,
durata de viaţă a produselor s-a redus. Într-un mediu concurenţial puternic, dominat de ofertă,
creşte importanţa utilizării unor materii prime novatoare, de calitate superioară, astfel încât
fabricarea noilor produse să fie reuşită de prima dată şi la momentul oportun. Totodată, funcţia
de asigurare cu resurse materiale are un rol vital în informarea privind evoluţiile de pe piaţa
furnizorilor. Datorită specializării, cele mai multe produse noi sunt dezvoltate ca rezultat al
inovaţiilor de pe piaţa de aprovizionare, decât ca urmare a cercetării şi proiectării din cadrul
companiilor producătoare. Cu cât mai rapid devin disponibile aceste informaţii, deci cu cât sunt
mai strânse relaţiile cu furnizorii, cu atât mai uşor firmele pot profita de avantajele competitive.
În timp ce furnizorul joacă un rol important în informarea utilizatorului potenţial despre
noutăţile apărute, cumpărătorul are un rol cheie în identificarea inovaţiilor de pe piaţa
furnizorilor, acesta putând chiar participa la promovarea acestor inovaţii. Funcţia de asigurare
materială trebuie să participe la activităţile de planificare şi elaborare a politicilor la nivel de
organizaţie atunci când acestea se referă la decizii privind dezvoltarea de noi produse,
disponibilitatea economică pe termen lung a materiilor prime şi fluctuaţiile preţurilor.
În momentul actual de criză, eficacitatea funcţiei de asigurare materială va depinde de
stadiul ei de dezvoltare, adică de faptul dacă este o funcţie administrativă sau strategică, reactivă
sau proactivă. O funcţie subdezvoltată, reactivă, nu poate aduce nicio contribuţie strategică reală.
Trebuie deci să se renunţe la abordarea simplistă a activităţii de asigurare cu resurse
materiale, conform căreia această funcţie este considerată doar o cumpărare de bunuri şi servicii
cu un cost redus, pentru care există numeroşi furnizori concurenţi.
Această percepţie a asigurării cu resurse materiale este cunoscută sub denumirea de
„abordare tranzacţională” şi se bazează pe ideea că aprovizionarea se referă la schimburi simple,
în care cumpărătorul şi furnizorul interacţionează pe principii ostile, oarecum opuse. În această
situaţie, interesul fundamental al cumpărătorului este să achiziţioneze cât mai multe resurse,
plătind minimul necesar de bani (Baily, P.,Farmer, D., Jessop, D., Jones, D., 2004). În condiţiile
actuale, „abordarea tranzacţională” nu mai poate fi considerată o bază adecvată pentru analiza
majorităţii cheltuielilor organizaţionale legate de asigurarea cu resurse materiale. Ca urmare,
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atenţia trebuie îndreptată spre realizarea unor relaţii de reciprocitate între furnizor şi cumpărător,
accentul punându-se pe acţiunile întreprinse împreună în scopul obţinerii unui rezultat
satisfăcător atât pentru vânzător, cât şi pentru cumpărător. Ambii parteneri trebuie să investească
efort şi încredere, să identifice interesele comune în dorinţa de a obţine valoare adăugată, proces
imposibil în cazul „abordării tranzacţionale”.
Bineînţeles că dezvoltarea relaţiilor de parteneriat nu este posibilă şi nici eficientă pentru
toate resursele şi deci nici pentru toţi furnizorii. Resursele cele mai indicate pentru a se stabili o
strategie de partenerial sunt „resursele strategice”, caracterizate prin (Cârstea Gh., 2000):
- importanţă economică foarte mare
- risc foarte mare în asigurarea acestora de pe piaţă
În acest caz, deosebit de util pentru identificarea produselor şi furnizorilor pentru care
trebuie încheiate parteneriate este metoda „ poziţionării achiziţiilor” (Krajlic, 1983 apud Baily,
P.,Farmer, D., Jessop, D., Jones, D., 2004) ilustrată în figura 1.
Ordonata, denumită „risc” se referă la riscul asumat de cumpărător în cazul în care
furnizorul nu este capabil să livreze la timp produsul sau serviciul, sau al unui eşec în realizarea
aprovizionării. Abscisa, denumită „efect potenţial asupra profitului”, indică mărimea contribuţiei
potenţiale a funcţiei de asigurare cu resurse materiale la profitabilitatea organizaţiei client.
Profitul potenţial ar putea fi realizat fie prin plata unui preţ mai mic, fie prin metode de
aprovizionare mai eficace.
Din reprezentarea grafică se observă că, dacă cumpărătorul este avantajat de poziţionarea
materialelor sau furnizorilor în categoria „levier”, furnizorul doreşte să-şi vândă produsele
poziţionate în categoria celor „critice”. Se constată că nu există totuşi o metodă unică şi
considerată perfectă, de abordare a relaţiilor cu furnizorii: „abordarea tranzacţională” se poate
dovedi a fi adecvată pentru achiziţiile curente, de rutină, în timp ce „abordarea strategică”
prezintă reale avantaje pentru o relaţie de reciprocitate pentru un sector de importanţă critică.
Risc

Sector (relaţii) de impas
Ex.: O piesă de schimb brevetată, o
consultanţă de specialitate necesară

Sector (relaţii) critic(e)
Ex.: Subansamburi esenţiale pentru un
fabricant de automobile, motoare pentru o
companie aeriană

Sector (relaţii) de rutină
Ex.: Articole de papetărie obişnuite, sisteme
de încuiere industriale produse şi
comercializate în masă

Sector (relaţii) „de levier”
Ex.: Stocuri de hârtie pentru o tipografie,
produse chimice de uz curent

Efect potenţial asupra profitului
Figura 1. Metoda „ poziţionării achiziţiilor
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Pe parcursul lanţului valoric, procesele de asigurare materială constituie o oportunitate
bună pentru optimizare, întrucât globalizarea acestor procese a dus la creşterea competiţiei
preţurilor. În multe cazuri se subestimează potenţialul de aprovizionare datorită lipsei de
transparenţă a proceselor dar şi datorită insuficientei estimări a costurilor de asigurare cu resurse
materiale, multe organizaţii declarându-se mulţumite de preţurile de cumpărare.
Costul total de aprovizionare reprezintă mai mult decât un simplu preţ chiar dacă preţul
este cel mai vizibil şi este cea mai importantă componentă a costului total. Un factor important
ce influenţează costul total sunt parametrii tehnici cumpăraţi. Funcţia de asigurare materială,
prin conlucrare cu producţia trebuie să informeze despre constrângerile şi oportunităţile legate de
parametrii tehnici ai produselor şi despre posibilitatăţile de livrare.
Un alt factor de influenţează costul total îl reprezintă nivelul stocurilor. În perioadă de criză
şi de inflaţie, se impune evaluarea pieţei furnizorilor astfel încât să se poată asigura nivelul de
materii prime şi materiale necesar desfăşurării activităţii. Totodată, trebuie luate în considerare şi
fluctuaţiile preţurilor, disponibilitatea produselor, restricţiile fizice şi financiare.
Pentru creşterea performanţelor procesului de asigurare a resurselor materiale, trebuie să se
ţină seama de cele mai moderne metode în managementul materialelor şi de tendinţele actuale
care se dezvoltă pe pieţele internaţionale:
- aplicarea de idei şi metode integratoare ( parteneriate cu furnizorii pentru obţinerea de
avantaje în asigurarea cu resurse materiale, evaluarea prin comparaţie cu cele mai bune practici,
managementul calităţii totale, sisteme integrate de tip JIT, orientarea spre client)
- externalizarea către furnizori a unor etape din procesul de asigurare cu resurse materiale
- managemntul riscului în lanţul de aprovizionare (inclusiv riscurile de perisabilitatea
sporită a cunoştinţelor tehnice şi economice, de disponibilitate şi de preţuri)
- identificarea “lanţurilor creatoare de preţ„ astfel încât să se poată realiza o apreciere
corectă asupra posibilităţilor reale de preţ prin îndepărtarea intermediarilor ce nu sunt creatori de
valoare dar sunt creatori de preţ
- specializarea organizaţiilor într-o gamă mai restrânsă de activităţi fiind astfel nevoite să
cumpere o parte din resursele materiale necesare de la cei care dispun de experienţă specializată
şi drepturi de proiectare asupra tehnologiilor complexe sau avansate
- cerinţele în creştere privind aspectele etice şi ecologice ale procesului de asigurare cu
resurse materiale (preocuparea pentru impactul deşeurilor şi al produselor reziduale, ambalaje
restituibile, reciclarea)
- politicile guvernamentale şi cele ale Uniunii Europene care fac ca în prezent să existe mai
puţină libertate în ceea ce priveşte politicile şi practicile legate de asigurarea cu resurse
materiale.
2.2. Aspecte strategice ale managementului asigurării cu resurse materiale în
condiţiile crizei actuale
Pentru îndeplinirea scopului şi pentru armonizarea obiectivelor managementului
asigurării cu resurse materiale cu obiectivele generale ale organizaţiei se impune elaborarea unei
strategii care să urmărească eficientizarea activităţii pe termen lung (Deac, V., coord.,2012).
Mediul extern influenţează alegerea unei strategii. În contextul crizei actuale, strategia în
domeniul asigurării cu resurse materiale trebuie să aibă în vedere valorificarea şi dezvoltarea
punctelor forte astfel încâ să poată fi exploatate oportunităţile, şi diminuarea
efectelor
punctelor slabe pentru a putea neutraliza ameninţările. Într-un mediu complex şi instabil,
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caracterizat prin criză economico-financiară, deciziile privind asigurarea cu resurse materiale
necesită o informare cât mai complexă şi o analiză cât mai temeinică a condiţiilor în care acestea
urmează să fie luate. Astfel, elaborarea unei strategii în domeniul asigurării materiale, permite ca
adoptarea deciziilor în condiţiile cunoaşterii depline a factorilor ce influenţează acest proces dar
şi a celor mai prielnice posibilităţi de aprovizionare.
Necesitatea unei strategii de asigurare materială pe piaţa furnizorilor se impune ca urmare
a creşterii rolului ce revine acestei funcţii în actualele condiţii economice şi a integrării ei în
activitatea strategică a organizaţiilor.
Pentru a putea analiza rolul strategiei în domeniul asigurării cu resurse materiale, trebuie
definită strategia. Prin strategia organizaţiei desemnăm ansamblul acţiunilor de determinare a
obiectivelor fundamentale ale organizaţiei pe termen lung, modalităţile de realizare a acestora
(orientările strategice), acţiunile de alocare a resurselor necesare, priorităţile şi modalităţile de a
răspunde schimbărilor de mediu, toate acestea în scopul obţinerii avantajului concurenţial şi
asigurării îndeplinirii misiunii organizaţiei ( Nedelea, S., 2008).
În mod tradiţional, a existat tendinţa ca procesul de asigurare materială să se implice mai
mult în activităţile operaţionale şi mai puţin în cele strategice. În contextul actual este necesar ca
asigurarea cu resurse materiale să ia din ce în ce mai mult parte la procesul de luare a deciziilor
tactice şi strategice. Printre motivele privind implicarea acestei funcţii în procesul decizional
strategic putem enumera:
- asigurarea cu resurse materiale este un domeniu în care se pot obţine reduceri de costuri
dar mai ales se poate adăuga valoare
- ritmul accelerat de dezvoltare a tehnologiilor şi a produselor necesită o echipă
managerială mai integrată, care să cuprindă toate funcţiile organizaţiei, care să adopte o
metodă de gestiune pe procese şi nu una funcţională
- evoluţia spre metode de tip holistic ce urmăresc integrarea proceselor atât pe plan intern
cât şi pe plan extern cu scopul optimizării şi eficientizării acestora (metoda MRP Materials Requirement Planning, sistemul ERP- Entresprise Resource Planning,
sistemul EDI- Electronic Data Interchange, concepte ale teoriei lanţului de
aprovizionare – fluxul valorii, managementul canalelor de transmisie)
- reducerea costurilor prin aproprierea de furnizori
- nevoia de a acorda o importanţă mult mai mare costurilor strategice ale funcţiei de
asigurare cu resurse materiale decât preţurilor pe termen scurt
- creşterea cheltuielilor legate de asigurarea cu resurse materiale din exterior şi impactul
acestora asupra profitabilităţii
- dorinţa de apropiere de modelul japonez care, considerând de mult timp că această
activitate este o entitate strategică importantă şi-a demonstrat eficienţa.
În condiţiile economice actuale, una din principalele probleme cu care se confruntă
organizaţiile este incapacitatea procesului de asigurare cu resurse materiale de a-şi asuma un rol
strategic proactiv. Managerii trebuie să ţină cont de faptul că nu doar pieţele de vânzare necesită
o aborbade strategică, ci şi cele de asigurare cu resurse materiale deoarece oferă oportunităţi a
căror exploatare poate duce la crearea de avantaje competitive. În ceea ce priveşte avantajul
competitiv, la nivelul strategiei în domeniul asigurării cu resurse materiale se urmăresc
posibilităţi de valorificare a avantajului în domeniul preţurilor, fluxului producător – intermediar
– organizaţie şi obţinerea unor înlesniri în raport cu concurenţa (Deac, V., coord.,2012).
O funcţie slab dezvoltată, reactivă şi administrativă nu aduce contribuţii strategice reale.
Mai mult, organizarea tradiţională, pe principii funcţionale, duce la conflicte de demarcare şi la
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ineficienţă deoarece fiecare funcţie tinde să-şi atingă propriile obiective, fară a ţine seama de
obiectivele celorlalte funcţii. Prin urmare este necesar să se stabilească stadiul de dezvoltare al
funcţiei de asigurare cu resurse materiale şi să se proiecteze o dezvoltare corespunzătoare a
acesteia. Conform noilor concepte manageriale se impune organizarea acestei activităţi printr-o
metodă de proces ceea ce presupune tehnici de lucru în echipă şi urmărirea permanentă a
obiectivelor fixate dar şi apelarea la metode de gestiune integrate prin renunţarea la cele
segmentate. Organizarea pe procese reprezintă o metodă mai raţională şi eficientă de abordare a
circuitului resurselor care intră, se transformă şi ies din organizaţie obţinându-se o maximizarea
valorii adăugate şi o minimizare a costurilor. Acest tip de structură pune accent pe eficienţă
globală existând şanse mult mai mari de integrare a strategiilor la toate nivelurile.
O funcţie de asigurare cu resurse materiale cu orientare strategică şi proactivă, poate
oferi organizaţiei un avantaj concurenţial prin reducerea costurilor din lanţul valoric. Strategiile
de asigurare cu resurse materiale nu pot fi însă elaborate izolat, ele trebuie integrate în strategia
globală a firmei astfel încât să se îmbine armonios pentru a-şi putea atinge scopurile şi pentru a
contribui la succesul întregului sistem al organizaţiei.
Pentru elaborarea şi selectarea unei strategiitrebuie definit un cadru de referinţă ce se
bazează pe numeroşi factori dintre care mentionăm: poziţia organizaţiei în lanţul său de
aprovizionare, alte strategii ale organizaţiei, nivelul concurenţei de pe piaţa furnizorilor dar şi de
pe piaţa de consum final, numărul surselor eficace de pe piaţa de asigurare cu resurse materiale,
aspecte legate de dezvoltarea furnizorilor, tendinţele de evoluţie a pieţei furnizorilor, implicaţiile
deciziei de a produce sau a aproviziona, dezvoltarea sistemelor informaţoinale, ritmul de
dezvoltare tehnologică de pe cele două pieţe, capacitatea organizaţiei de a gestiona o strategie.
Pentru a fi eficace, strategiile în domeniul asigurării cu resurse materiale, trebuie să se
bazeze pe analize complexe, pe compararea posibilităţilor, şi pe planificarea detaliată privind
punerea strategiilor în aplicare. Datorită faptului că, în general, pe piaţă nu există reguli imuabile,
realizarea acestor sarcini presupune implicarea celor mai buni angajaţi cu funcţii executive, fiind
foarte important ca achizitorii profesionişti să aloce resurse adecvate aspectelor strategice. De
fapt, modul în care o organizaţie îşă percepe propriile calităţi sau defecte, arată viziunea ei asupra
propriei poziţii de forţă în raport cu ceilalţi actori implicaţi pe o piaţă. Recunoaşterea
oportunităţilor dar şi a ameninţărilor, precum şi capacitatea de a găsi strategiile adecvate pentru
asigurarea echilibrului în favoarea companiei, pot asigura succesul acesteia.
Există numeroase orientări strategice la care organizaţiile pot apela, dar niciuna nu poate
garanta suscesul. Putem avea în vedere următoarele tipuri de strategii (Papari G., 2007):
- strategii referitoare la procesul propriu-zis de asigurare cu resurse materiale - ce se
referă la preţ, cantitate, termene de livrare, calitate, ş.a.
- strategii de reducere a costurilor în domeniul asigurării cu resurse materiale – costuri de
achiziţie, costuri de gestiune a stocurilor, costuri suplimentare de prelucrare, ş.a.
- strategii de anticipare a evoluţiei mediului şi de luare a măsurilor necesare pentru
adaptarea la noile condiţii, fără sincope
- strategii de comunicare prin care să se asigure o relaţie eficientă furnizor – cumpărător,
astfel încât să se poată obţine toate avantajele posibile.
Aşa cum am subliniat mai devreme, elaborarea unei strategii privind asigurarea cu resurse
materiale presupune analizarea unor factori la nivel general de organizaţie. Aceşti factori diferă
de la o ramură la alta şi de la o organizaţie la alta. Un factor care ar trebui să fie comun tuturor,
însă, este nevoia de a realiza avantaje în raport cu concurenţa şi de a le pune în practică în mod
eficace.
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3. Concluzii
Pentru depăşirea actualei situaţii de criză, procesul de asigurare a resurselor materiale trebuie
să fie pregătit să contribuie la generarea de noi idei şi noi practici, într-o manieră rapidă şi
eficace, astfel încăt să se ceeze avantaje în raport cu concurenţa. Această condiţie necesită
îmbunătăţiri atât în interfaţa cu restul activităţilor din cadrul organizaţiei (producţie,
marketing,financiar, ş.a.) precum şi în interfaţa cu furnizorii şi clienţii organizaţiei.
Este vital ca managerii să-şi concentreze atenţia asupra perfecţionării modului de abordare al
furnizorilor, negocierii relaţiilor pe termen lung, perfecţionării funizorilor şi reducerii costurilor
totale, dar şi asupra orientării spre o abordare proactivă şi de perspectivă care să pregătească
viitorul.
Într-un mediu bazat pe creşterea gradului de risc şi incertitudine, capacitatea unei organizaţii
de a elabora şi aplica strategii, inclusiv în domeniul asigurării cu resurse materiale depinde, în
mare parte, de percepţiile managerilor de la toate nivelurile, de experienţa şi cultura
organizaţională. Toate acestea vor influenţa eficacitatea strategiilor adoptate.
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