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CUVÂNT-ÎNAINTE

ActivităŃile desfăşurate în cadrul întreprinderilor de producŃie,
datorită complexităŃii lor, impun o abordare ştiinŃifică a proceselor de
previziune, organizare, coordonare, antrenare şi control-evaluare ale
acestora. Totodată, evoluŃiile rapide ale tehnologiilor de producŃie
care au loc în etapa actuală impun o permanentă adaptare a managementului întreprinderilor la realităŃile specifice economiei de piaŃă
concurenŃiale.
În aceste condiŃii, studiul Managementului producŃiei este esenŃial, în etapa actuală, pentru asigurarea creşterii productivităŃii muncii,
a calităŃii produselor realizate şi menŃinerea competitivităŃii întreprinderilor pe piaŃă. Însuşirea cunoştinŃelor de management al producŃiei
are un rol deosebit de important în adoptarea deciziilor privind atât
activitatea productivă propriu-zisă, cât şi cea a întregii întreprinderi în
demersul general de obŃinere a performanŃei.
În lucrarea de faŃă sunt prezentate procesele şi relaŃiile de
management corespunzătoare activităŃilor ce fac parte din funcŃiunea
de producŃie a întreprinderii, sistemul conceptual-metodologic necesar operaŃionalizării elementelor specifice managementului producŃiei, precum şi exemple şi aplicaŃii practice necesare perfecŃionării
sistemelor de producŃie.
Un loc important în cadrul lucrării îl ocupă funcŃiunea de
producŃie, sistemele de organizare structurală, spaŃială, în timp şi
procesuală, precum şi sistemele de întreŃinere şi reparare a utilajelor.
Nu sunt neglijate nici sistemele de organizare a proceselor auxiliare
şi cele referitoare la transportul intern din cadrul întreprinderilor.
Lucrarea se adresează studenŃilor facultăŃilor de management,
dar şi celor care deja lucrează în cadrul întreprinderilor de producŃie
şi doresc să-şi perfecŃioneze cunoştinŃele din domeniu, cu scopul
obŃinerii performanŃei în activitatea managerială specifică acestor
organizaŃii.
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