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FIȘA DISCIPLINEI 

 
1. Date despre program 

 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

1.2 Facultatea / Departamentul         Facultatea de Științe Economice  

1.3 Departamentul    Management, Marketing și Administrarea Afacerilor 

1.4 Domeniul de studii                 Științe Economice 

1.5 Ciclul de studii                   Master 

1.6 Programul de studii/Calificarea    Strategii și politici de management și marketing ale firmei 

 

2. Date despre disciplină 

 

2.1 Denumirea disciplinei              STRATEGII ÎN ACHZIȚII ȘI DESFACERE 

2.2 Titularul activităţilor de curs    Lect.univ.dr. Anca Văcar 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.dr. Anca Văcar 

2.4 Anul de 

studiu 

I 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de 

evaluare 

E 2.7 Regimul 

disciplinei 

Ob 

 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

3.1 Număr de ore pe 

săptămână          

4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 

56 din care: 3.2 curs 28 3.3 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp                                                            ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                             40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                                                                             40 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   35 

Tutoriat  

Examinări 4 

Alte activităţi ..................................                                       

3.7 Total ore studiu individual      119 

3.9 Total ore pe semestru            175 

3.10 Numărul de credite              7 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1 de curriculum        ● microeconomie, macroeconomie, management, marketing 

4.2 de competenţe        ● cunoașterea conceptelor specifice managementului 
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a                                     

cursului                  
 Existența unei săli mari de curs cu materiale de suport: laptop, 

videoproiector, tablă. 

5.2. de desfăşurare a                                    

seminarului/laboratorului 
 Existența unei săli de seminar cu tablă.  

 Termenul predării lucrărilor de seminar este stabilit de titular de 

comun acord cu studenții. 

    

6. Competenţele specifice accumulate 

 

C
o
m

p
et

en
țe

  
p
ro

fe
si

o
n
al

e 

 identificarea şi definirea noţiunilor şi categoriilor operabile în activităţile de aprovizionare şi 

vânzare; 

 înţelegerea sub aspect conceptual al modului de proiectare, realizare şi implementare a 

strategiilor într-o întreprindere; 

 înţelegerea necesităţii şi rolului modelării şi simulării fenomenelor economice în procesul de 

construire a strategiilor de aprovizionare şi vânzare; 

 explicarea locului şi importanţei marketingului în realizarea şi operaţionalizarea strategiilor de 

aprovizionare şi vânzare; 

 identificarea şi explicarea rolului strategiilor de aprovizionare şi vânzare în realizarea 

obiectivelor generale ale întreprinderii;  

 explicarea modalităţilor de transpunere şi utilizare a categoriilor generale privind strategiile în 

domeniul aprovizionării şi vânzării; 

 capacitatea de aplicare în practică a categoriilor fundamentale necesare în procesul de 

elaborare a strategiilor de aprovizionare şi vânzare; 

 capacitatea de abordare diferenţiată a proceselor de proiectare şi realizare a strategiilor de 

aprovizionare şi vânzare în funcţie de condiţiile diferite de manifestare ale mediului exterior; 

 cultivarea capacităţii de analiză a condiţiilor de manifestare actuală şi în perspectivă a 

mediului exterior, premisa necesară şi obligatorie în proiectarea şi construirea unor strategii de 

aprovizionare şi vânzare eficiente; 

 capacitatea de realizare a unor strategii de aprovizionare şi vânzare care să permită 

promovarea şi dezvoltarea de parteneriate. 

C
o

m
p

et
en

țe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 

 realizarea unor  strategii de aprovizionare şi vânzare care să asigure o relaţie cu mediul 

ambiant benefică pentru întreprindere; 

 dobândirea unor cunoştinţe care să facă posibilă realizarea unor conexiuni între rezultatele 

obţinute în cercetarea de marketing pe piaţa afacerilor şi performanţa în organizații; 

 capacitatea de efectuare a unor analize privind comportamentul întreprinderii din perspectiva 

relaţiilor dezvoltate pe piaţa afacerilor; 

 promovarea interesului studenţilor pentru antrenarea într-un proces de cercetare ştiinţifică în 

domeniul disciplinei ”Strategii în achiziții și desfacere”. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Familiarizarea cu principalele concepte și noțiuni folosite 
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în disciplina „Strategii în achiziții și desfacere”. 

7.2 Obiectivele specifice              Dobândirea  abilităţilor   necesare  pentru   a aplica în 

practică o serie de cunoştinţe teoretice dobândite în 

vederea elaborării şi adoptării deciziilor privind   

aprovizionarea și desfacerea. 

 Stăpânirea  conceptelor şi noţiunilor necesare pentru 

proiectarea, fundamentarea  şi realizarea strategiilor 

eficiente în domeniul aprovizionării și desfacerii. 

 Abordarea problematicii circumscrise activităţii de 

aprovizionare şi vânzare dintr-o firmă din perspectiva  

necesităţii de  eficientizare a acestor activităţi. 

 Promovarea, construirea şi menţinerea unui astfel de tip de  

relaţii cu mediul ambiant, care să fie benefic pentru firmă. 

    

8. Conţinuturi 

 

8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 

Elemente generale privind strategia firmei Prelegere 2 ore 

Managementul achiziţiilor (aprovizionării): importanţă, definire, 

rol, activităţi 

Prelegere 2 ore 

Achiziţiile - activitate strategică a întreprinderii moderne Prelegere 2 ore 

Strategia în achiziţii (aprovizionare): concept si principii de 

elaborare 

Prelegere 4 ore 

Etapele elaborării strategiilor în achiziţii Prelegere 2 ore 

Realizarea achiziţiilor  (aprovizionării) de materiale şi 

echipamente tehnice 

Prelegere 4 ore 

Analiza pieţei de furnizare Prelegere 2 ore 

Negocierea pe piaţa afacerilor - proces competitiv pentru  

întreprinderea industrială 

Prelegere 4 ore 

Managementul desfacerii (vanzarii): importanta, definire, 

activitati 

Prelegere 2 ore 

Strategii în investigarea pieţei de desfacere (vânzare) Prelegere 2 ore 

Tipuri de strategii de investigare a pieţei de desfacere (vânzare) Prelegere 2 ore 

Bibliografie 

 Crişan, S., 2001, Strategii în aprovizionarea materială a întreprinderii industriale, Editura Continent, 

Sibiu 

 Bărbulescu, C., 2003, Managementul resurselor materiale, Editura Sylvi, Bucureşti 

 Băşanu, G., Pricop, M., 2004, Managementul aprovizionării şi desfacerii (vânzării), Editura 

Economică, Bucureşti 

 Bruhn, M., 2001, Orientarea spre clienţi. Temelia afacerilor de succes, Editura Economică, Bucureşti 

 Fundătură, D., 1999, Managementul resurselor materiale, Editura Economică 

 Nicolescu, O., 1996,  Strategii  manageriale de firmă, Editura Economică, Bucureşti 

 Epure D.T.(coord.), 2013, Managementul achiziţiilor: o abordare strategică, Ovidius University 
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Press, Constanţa 

 Popa, V., 2009, Supply Chain Management in Consumer Goods Industry & Retail, Valahia 

University Press, Târgoviște 

8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 

Metode moderne utilizate în managementul aprovizionării: 

MRP şi MRP1, Just in Time 

Studii de caz 2 ore 

Gestiunea economică  a stocurilor: modele de optimizare  a 

stocurilor 

Aplicații 2 ore 

Modele de previzionare în activitatea de aprovizionare Aplicații 4 ore 

Modele de previzionare în activitatea de desfacere Aplicații 2 ore 

Indicatori de consum şi valorificare Studii de caz 4 ore 

Analiza activităţii de aprovizionare Studii de caz 2 ore 

Analiza activităţii de vânzare Studii de caz 4 ore 

Contribuţia marketingului în realizarea şi operaţionalizarea 

strategiilor de aprovizionare şi vânzare 

Studii de caz 2 ore 

Prezentari de proiecte Studii de caz 6 ore 

Bibliografie 

 Roman, T.C., 2004, Marketingul achiziţiilor, Editura Junimea, Iaşi 

 Bălan, C., 2006, Logistica: parte integrantă a lanțului de aprovizionare-livrare, Editura Uranus, 

București 

 Cârstea, G.(coord.), 2002, Analiza strategică a mediului concurenţial, Editura Economică,  Bucureşti 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

 Disciplina „Strategii în achiziții și desfacere”, prin tematica cursurilor și a seminariilor, vizează 

identificarea și împlinirea nevoilor și așteptărilor angajatorilor din domeniu economic în vederea 

rezolvării cu succes a diferitelor situaţii de muncă circumscrise profesiei de manager în condiţii de 

eficacitate şi eficienţă. 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate         10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere din                                                         

nota finală 

10.4 Curs              Cunoaşterea terminologiei utilizate în 

managementul aprovizionării și desfacerii. 

Examen final 50% 

Capacitatea de utilizare adecvată a 

noţiunilor din managementul aprovizionării 

și desfacerii. 

Înţelegerea importanţei studiilor de caz 

pentru explicarea diverselor situații reale. 

Capacitatea de a construi tipurile de 

argumente pro şi contra studiate. 
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10.5 Seminar/ 

laborator 

Capacitatea de a utiliza corect informatiile 

prezentate pentru abordarea analitica si 

critica a unor situatii reale. 

Referat 20% 

Însuşirea problematicii tratate la curs şi 

seminar și susținerea unor proiecte care să 

prezinte situații reale. 

Proiect 30% 

10.6  Standard minim de performanţă                                                        

 Cunoaşterea în linii mari a problematicii abordate în managementul aprovizionării și desfacerii. 

 Promovarea proiectului cu minim nota 5. 

 

 

Data completării      Semnătura titularului de curs      Semnătura titularului de seminar 

01.10.2016      ……….............................      …………………………........... 

 

 

Data avizării în departament                Semnătura şefului departamentului 

……………........................               …………………………............... 

 


