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S.04.A.03 LOGISTICA PRODUCŢIEI  
1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Inginerie Economică și Business 

Catedra/departamentul Teorie economică și Marketing 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 362.1 Marketing și logistică 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

II (învăţământ cu 
frecvenţă); 
III (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

4; 
5 

E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

A - unitate de 
curs la 
alegere 

4 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

120 30 30 - 30 30 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de 
învăţământ 

Bazele logisticii 
Bazele marketingului 
Microeconomia 

Conform competenţelor Utilizarea conceptelor, principiilor, metodelor și tehnicilor de 
cercetare specifice marketingului 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de 
proiector şi calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi 
convorbirile telefonice în timpul cursului. 

Laborator/seminar Studenţii vor lucra asupra aplicaţiilor practice, studiilor de caz și proiectelor de 
investigare pentru a se pregăti pentru examinări curente, teste, probe orale, 
executarea lucrului individual, atestări și examen, susţinute conform unui grafic 
prestabilit. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP 4. Elaborarea de politici şi strategii de marketing 
C4.1 Definirea și explicarea politicilor şi strategiilor de marketing 
C4.2 Identificarea și descrierea submixului politicilor de marketing 
C4.3 Analiza şi utilizarea informaţiilor în procesul de fundamentare şi luare a 
deciziilor de marketing 
C4.4 Aplicarea conceptelor, principiilor, metodelor şi tehnicilor în procesul de 
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fundamentare şi luare a deciziilor de marketing 
C4.5 Elaborarea mix-ului de marketing 

 
 

Competenţe 
profesionale 

CP 5.Organizarea și conducerea activităţilor logistice  
C5.1 Cunoașterea principalelor probleme, a conceptelor teoretice și soluţiilor 
practice din domeniul logisticii 
C5.2 Asimilarea conceptelor, principiilor, metodelor şi tehnicilor de cercetare în 
domeniul logisticii 
C5.3 Aplicarea conceptelor, principiilor, metodelor şi tehnicilor specific logisticii 
C5.4 Valorificarea și abordarea comparativă a conceptelor, principiilor, metodelor şi 
tehnicilor specifice activităţii de logistică 
C5.5 Proiectarea unui progam de organizare a proceselor logistice 

Competenţe 
transversale 

CT2. Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă şi distribuirea 
de sarcini pentru nivelurile subordonate 

 
6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Să dezvolte și să aplice cunoștinţele de bază ale economiei, adecvate în diverse 
situaţii profesionale; 
Să utilizeze legităţile economice în cadrul optimizării proceselor economice 
aflîndu-se atît în calitate de consumatori cît și de producători; 

Obiectivele 
specifice 

Să proiecteze infrastructura unui sistem de producţie nou respectînd principiile 
generale în conceptul contemporan de activitate economică eficientă la 
diverse niveluri de funcţionalitate a sistemului logistic; 
Să integreze corelaţia funcţională dintre regulile generale de activitate logistică 
și formele practice de desfășurare a activităţii de producţie; 
Să planifice strategii și modele logistice eficiente în ramuri și domenii de 
producţie; 
Să posede capacitatea de a selecta priorităţile de politica economică 
promovată  în cadrul unui sistem de producţie și să păstreze utilă funcţia 
logistică; 

 
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 
redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Logistica procesului de producţie- concepte generale 2 1 

T2.Logistica stocurilor de productie 2 4 

T3.  Rolul intreprinderii – componenta de baza a unui sistem de productie 2 1 

T4.Organizarea structurala a sistemelor de productie  2 1 

T5. Metode si tehnici de studiu si analiza a procesului de productie si a 
organizarii lui 

2 1 
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T6. Sisteme de organizare in timp a productiei. Ciclul de productie  2 1 

T.7. Pregatirea productiei intr-o inteprindere de productie industriala 4 1 

T.8. Planificarea, functie a managementului productiei 4 1 

T.9. Capacitatea de productie si gradul de utilizare a acesteia  4 1 

T.10. Costurile de productie ale unei intreprinder 2 1 

Total prelegeri: 30 12 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 
redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

T1. Logistica procesului de producţie- concepte generale 2 1 

T2.Logistica stocurilor de productie 8 4 

T3.  Rolul intreprinderii – componenta de baza a unui sistem de productie 2 1 

T4.Organizarea structurala a sistemelor de productie  2 1 

T5. Metode si tehnici de studiu si analiza a procesului de productie si a 
organizarii lui 

2 
1 

T6. Sisteme de organizare in timp a productiei. Ciclul de productie  2 1 

T.7. Pregatirea productiei intr-o inteprindere de productie industriala 2 1 

T.8. Planificarea, functie a managementului productiei 2 1 

T.9. Capacitatea de productie si gradul de utilizare a acesteia  2 1 

T.10. Costurile de productie ale unei intreprinder 2 1 

Total lucrări de laborator/seminare: 30 12 
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Suplimentare 1. Acquisition Logistics. Department of Defence Handbook. – Washington: BUSF, 
2009, 35 p. 

2. Aruna U., Rene G., An optimization approach to strategic sourcing. Journal of 
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Elsevier Ltd., 2011, p. 222-230. 
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9. Evaluare 

Curentă 
Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 
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30% 30% 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi seminare; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucru individual; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a îndeplinirii nivelului de cunoaștere și aplicare 
cunoaşterii și aplic aplicare a procedeelor de modelare constructivă. 

 
 


