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FIȘA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 
1.2 Facultatea        Facultatea de Științe Economice 
1.3 Departamentul   Departamentul de Management, Marketing, Administrarea 

Afacerilor 
1.4 Domeniul de studii                 Management 
1.5 Ciclul de studii                   Licenţă 
1.6 Programul de studii/Calificarea    Management 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei              MANAGEMENT OPERAȚIONAL 
2.2 Titularul activităţilor de curs    Prof.univ.dr. Liviu Mihăescu 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.dr. Lucia Fraticiu 
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul II 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: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp                                                            ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                             14 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                      10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   20 
Tutoriat  
Examinări  
Alte activităţi   
3.7 Total ore studiu individual      44 
3.9 Total ore pe semestru            100 
3.10 Numărul de credite              4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum        ● Discipline obligatorii precursoare: Management  
4.2 de competenţe        ● 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a                                     
cursului                  

● 

5.2. de desfăşurare a                                    
seminarului/laboratorului 

● Termenul predării lucrărilor de seminar(referatelor) este stabilit de 
titular de comun acord cu studentii. Nu se vor accepta cererile de 
amânare a acestuia pe motive altfel decât obiectiv întemeiate. 
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6. Competenţele specifice acumulate 
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Elaborarea şi implementarea de strategii şi politici ale organizaţiei  
 Identificarea conceptelor, metodelor şi instrumentarului necesare elaborării de strategii şi 

politici organizaţionale 
 Explicarea conceptelor, metodelor şi instrumentarului necesare elaborării de strategii şi 

politici organizaţionale 
 Aplicarea de metode, tehnici şi instrumente manageriale de elaborare, implementare, 

monitorizare şi revizuire a strategiilor şi politicilor organizaţiei 
 Utilizarea de metode şi criterii de evaluare  a strategiilor şi politicilor organizaţionale 
 Realizarea de proiecte de implementare a strategiilor şi politicilor organizaţionale   

Elaborarea şi implementarea sistemului managerial şi a subsistemelor sale (alocare şi realocare de 
resurse şi activităţi) 

 Descrierea conceptelor de bază şi a metodelor specifice sistemului managerial şi a 
subsistemelor sale 

 Explicarea concepte-lor de bază şi a metodelor specifice sistemului managerial şi a 
subsistemelor sale 

 Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru eficientizarea sistemului managerial şi a 
subsistemelor sale 

 Evaluarea critic-constructivă a funcţionării, a sistemului managerial şi a subsistemelor sale 
 Realizarea de studii/lucrări privind funcţionarea sistemului managerial şi a subsistemelor 

sale 
Identificarea, selectarea  şi utilizarea modalităţilor de previzionare, organizare, coordonare, 
antrenare şi control-evaluare 

 Recunoaşterea funcţiilor manageriale (previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi 
control-evaluare) 

 Interpretarea fenomenelor, situaţiilor şi proceselor organizaţionale din perspectiva 
funcţiilor manageriale   

 Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru previzionare, organizare, coordonare, 
antrenare şi control-evaluare în organizaţii 

 Evaluarea aplicării modalităţilor de previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi 
control-evaluare 

 Realizarea de studii/lucrări de previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi control-
evaluare în organizaţii 

Fundamentarea, adoptarea şi implementarea deciziilor pentru organizaţii de mică complexitate (în 
ansamblu sau pe o componentă) 

 Definirea conceptelor, conceptelor şi metodelor manageriale de bază necesare în procesul 
decizional pentru organizaţii de mică complexitate (în ansamblu sau pe o componentă) 

 Interpretarea conceptelor, conceptelor şi metodelor manageriale de bază necesare în 
procesul decizional pentru organizaţii de mică complexitate (în ansamblu sau pe o 
componentă) 

 Aplicarea principiilor şi metodelor manageriale de bază necesare în procesul decizional 
pentru organizaţii de mică complexitate (în ansamblu sau pe o componentă) 

 Utilizarea de criterii şi metode standard de evaluare a procesului decizional în organizaţii 
 Dezvoltarea şi implementarea de studii/lucrări privind procesul decizional în organizaţii 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Însuşirea şi valorificarea conceptelor de bază din managementul 

operaţional. 
7.2 Obiectivele specifice              cunoaşterea şi înţelegerea diferitelor concepte de bază, a 

componentelor managementului  operaţional şi a caracteristicilor 
fiecăreia; 

  operarea cu algoritmii şi metodele fundamentale de calcul; 
 definirea corectă a obiectului de studiu al managementului 

operaţional şi stabilirea relaţiilor pe care acesta le are cu alte 
ştiinţe; 

  interpretarea problematicii de bază a managementului operaţional 
din perspectivă  sistemică; 

 identificarea unor situaţii concrete de aplicare a teoriilor şi 
principiilor de management  operaţional; 

 prezentarea şi însuşirea de către studenţi a pricipalilor algoritmi de 
ordonanţare a producţiei bazati pe metode ale cercetării 
operaţionale. 

    
8. Conţinuturi 

8.1 Curs           
                    

Metode de predare Observaţii 

Managementul operaţiunilor prelegerea 2 ore 
Strategii de operaţiuni pentru obţinerea de avantaje competitive. 
Proiectarea produselor, serviciilor şi proceselor. 

prelegerea 4 ore 

Capacitatea de operare si producţie prelegerea 2 ore 
Amplasarea facilităţilor de producţie şi servicii prelegerea 2 ore 
Noţiuni de organizare a facilităţilor (layout planning) prelegerea 2 ore 
Proiectarea postului, standarde de producţie şi operaţiuni, 
măsurarea muncii 

prelegerea 2 ore 

Sisteme de programare şi planificare de ansamblu a producţiei şi 
serviciilor 

prelegerea 2 ore 

Programarea operaţiunilor prelegerea 2 ore 
Bazele controlului stocurilor. Aplicaţii ale controlului stocurilor prelegerea 2 ore 
Planificarea necesităţilor de materiale prelegerea 2 ore 
Contributii japoneze la producţia de clasă mondială 
Procesul de conversie în schimbare 
 

prelegerea 6 ore 

Bibliografie: 
 Badea., M., Managementul produţiei, Editura Universităţii din Piteşti, 2010 
 Burghelea, C.;Iacob, O., Managementul operaţional al producţiei, Ed.Bibliotheca, 

 Târgovişte,  2013 
  Brenan, L., Operations Management, McGraw Hill, 2011 
 Dumitrașcu,, D.;Popa, D., Management operațional, Editura Universității ”Lucian Blaga”din 

Sibiu, Sibiu, 2014; 
 Dima Ioan Constantin, Managementul Producţiei Industriale, Ed. Arves, Craiova, 2009 
 Mihăescu Liviu,  Dima, I. (coord),  Metode si tehnici operationale folosite in managementul 

industrial, Ed. Arves, Craiova, 2007 
 Porter,M. Operations Management, Albert Porter& Ventus Publishing Apps, 2010 
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 Slack, N. , Managementul operaţiunilor, ediţia a V-a, Editura Codecs, 2011 
8.2 Seminar/laborator           
       

Metode de predare Observaţii 

Managementul operaţiunilor dezbaterea 2 ore 
Strategii de operaţiuni pentru obţinerea de avantaje competitive. 
Proiectarea produselor, serviciilor şi proceselor. 

dezbaterea 
problematizarea 

2 ore 

Capacitatea de operare si producţie dezbaterea 2 ore 
Amplasarea facilităţilor de producţie şi servicii dezbaterea 

aplicații 
4 ore 

Noţiuni de organizare a facilităţilor (layout planning) dezbaterea 2 ore 
Proiectarea postului, standarde de producţie şi operaţiuni, 
măsurarea muncii 

dezbaterea 
 

2 ore 

Sisteme de programare şi planificare de ansamblu a producţiei şi 
serviciilor 

dezbaterea  2 ore 

Programarea operaţiunilor dezbatere 
problematizarea 

2 ore 

Bazele controlului stocurilor. Aplicaţii ale controlului stocurilor dezbaterea 
exerciții 

2 ore 

Planificarea necesităţilor de materiale dezbaterea 2 ore 
Contributii japoneze la producţia de clasă mondială 
Procesul de conversie în schimbare 
 

dezbaterea 
proiectul 

6 ore 

Bibliografie: 
 Burghelea, C.;Iacob, O., Managementul operaţional al producţiei, Ed.Bibliotheca, Târgovişte,  2013; 
 Dima,  I., C., Managementul Producţiei Industriale, Ed. Arves, Craiova, 2009; 
 Dumitrașcu,, D.;Popa, D., Management operațional, Editura Universității ”Lucian Blaga”din 

Sibiu, Sibiu, 2014; 
 Mihăescu L. , Dima, I. (coord),  Metode si tehnici operationale folosite in managementul industrial, Ed. 

Arves, Craiova, 2007; 
 Porter,M., Operations Management, Albert Porter& Ventus Publishing Apps, 2010. 

 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
● Disciplina este extrem de mobilă, de aceea  revizuirea si adaptarea ei este o necesitate si o realitate. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate         10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din                                                         
nota finală 

10.4 Curs               Verificare             40% 
Examen partial             20% 
Teme de curs              20% 

10.5 Seminar/laborator  Rezolvarea sarcinilor 
personale 

Calitatea proiectelor             20% 

10.6 Standard minim de performanţă   
- obţinerea a minim notei 5 la evaluarea finală ; 

 
- prezentarea portofoliului complet ; 
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- activitate la seminarii.                      
 
 
Data completării      Semnătura titularului de curs     Semnătura titularului de seminar 
01.10.2016                  .............................................   ............................................. 
 
 
Data avizării în departament                Semnătura şefului departamentului 
.............................................     ............................................. 

 


