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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 și Administrarea 

Afacerilor 
1.4 Domeniul de studii                 Științe Economice 
1.5 Ciclul de studii                   Licență 
1.6 Programul de studii/Calificarea    Management 
 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei              MANAGEMENTUL APROVIZIONĂRII 
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 II 2.5 Semestrul I 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                             25 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                              20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   20 
Tutoriat 2 
Examinări 2 
Alte activităţi ..................................                                      0 
3.7 Total ore studiu individual      69 
3.9 Total ore pe semestru            125 
3.10 Numărul de credite              5 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum        ● microeconomie, macroeconomie, management 
4.2 de competenţe        ● cunoașterea conceptelor specifice managementului 
 

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. 
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6. Competenţele specifice acumulate 
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Identificarea, analiza şi gestionarea elementelor care definesc mediul intern şi extern al 
organizaţiei prin diagnosticare şi analiză SWOT 

 Identificarea  teoriilor,  conceptelor,  metodelor şi instrumentarului necesare proceselor 
manageriale,  în corelaţie cu mediul organizaţiei 

 Explicarea, interpretarea şi corelarea factorilor care constituie mediul intern şi extern al 
organizaţiei în dinamica acestora 

 Aplicarea de metode, tehnici  şi instrumente manageriale în rezolvarea de 
probleme/situaţii bine definite în dinamica mediului intern şi extern al organizaţiei 

 Evaluarea critic-constructivă a utilizării metodelor de monitorizare şi diagnosticare a 
mediului intern şi extern al organizaţiei 

 Realizarea de lucrări de analiză, diagnoză, audit privind funcţionarea organizaţiei  
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 
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Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de 
relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei 
 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Familiarizarea cu principalele concepte și noțiuni folosite 
în disciplina „Managementul  aprovizionării”. 

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. 

 Stăpânirea  conceptelor şi noţiunilor necesare pentru 
proiectarea, fundamentarea  şi realizarea strategiilor 
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eficiente de aprovizionare cu materiale şi echipamente 
tehnice. 

 Direcţionarea   unor   cunoştinţe    din domeniul 
aprovizionării materiale şi cu  echipamente tehnice în 
condiţiile economiei de piaţă. 

    
8. Conţinuturi 

8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 
Aprovizionarea materială  - componentă a funcţiunii comerciale 
a întreprinderi 

Prelegere 
Expunere 
Dezbatere 

4 ore 

Aprovizionarea materială - factor intern activ în dezvoltarea 
întreprinderii moderne  

2 ore 

Particularităţile activităţii de aprovizionare în condiţiile 
economiei de piaţă  

2 ore 

Organizarea activităţii de aprovizionare  2 ore 
Normele de consum - elemente de calcul şi fundamentare a 
necesităţilor de consum de resurse materiale şi energetice 

4 ore 

Determinarea  necesarului   de   materiale şi echipamente 2 ore 
Previziunea cererii 4 ore 
Recepţia valorilor materiale aprovizionate 2 ore 
Stocurile de materiale în întreprinderea industrială 4 ore 
Normarea stocurilor  2 ore 
Bibliografie: 
 Bălan, C., 2006,  Logistica: parte integrantă a lanțului de aprovizionare-livrare Editura Uranus, 

Bucureşti 
 Bărbulescu, C., 2003, Managementul resurselor materiale, Editura Sylvi, Bucureşti 
 Băşanu, G., Pricop, M., 2004, Managementul aprovizionării şi desfacerii , Ediţia a III-a , Editura 

Economică, Bucureşti 
 Căprărescu, G., 2005, Managementul strategic al firmei de comerţ şi turism, Editura Roseti, Bucureşti 
 Constăngioară, A., 2008, Management logistic, Editura Universităţii din Oradea, Oradea 
 Dumitru, M., 2005, Managementul logisticii - elemente teoretice şi practice, Editura Sitech, Bucureşti 
 Ilieş, L., Crişan, E., 2008, Managementul logisticii, Editura Risoprint, Cluj-Napoca 
 Popa, V., 2009, Supply Chain Management in Consumer Goods Industry & Retail, Valahia University 

Press, Târgoviște 
 Zaza, P., Wriend, A., Wriend, W., 2013, Searching for Excellence in Supply Management, Script 

Print, Bologna 
8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 
Noţiuni, categorii economice, limbaj economic utilizate în 
managementul aprovizionării 

Studii de caz 

4 ore 

Particularităţile activităţii de aprovizionare în condiţiile 
economiei de piaţă 

2 ore 

Organizarea activităţii de aprovizionare 2 ore 
Normele  de    consum   -   elementele  de calcul    şi 
fundamentare a necesităţilor  de  consum  de resurse materiale şi 
energetice Aplicații 

 

4 ore 

Determinarea structurii necesarului de aprovizionat folosind 
metode de previziune pe termen scurt 

4 ore  
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Previziunea cererii Aplicații 4 ore 
Recepţia valorilor materiale aprovizionate 

Studii de caz 

2 ore 
Rolul marketingului în managementul aprovizionării 2 ore 
Metode, tehnici şi instrumente specifice utilizate în vederea 
stimulării şi promovării creativităţii şi pentru optimizarea 
deciziilor manageriale în managementul aprovizionării 

2 ore 

Recuperarea şi reciclarea materialelor refolosibile; surplusul de 
materiale - sursă de aprovizionare alternativă a unităţii 
economice 

2 ore 

Bibliografie: 
 Creț, V., 2008, Managementul aprovizionării și vânzării, Editura Universității Agora, Oradea 
 Hinescu, A., Bele, I., Todoran, R. M., Dragolea, L., 2008, Managementul aprovizionării, Editura 

Risoprint, Cluj-Napoca 
 Scrioșteanu, A., 2006, Managementul aprovizionării: metodologie, studii de caz, teste grilă, Editura 

Universitaria, Craiova 
 Simionescu, A., Schvab, M., Bud, N., 2004, Managementul aprovizionării, Editura Economică, 

Bucureşti 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
 Disciplina Managementul aprovizionării, 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. 

Examen final 50% 

Capacitatea de utilizare adecvată a 
noţiunilor din managementul 
aprovizionării. 
Înţelegerea importanţei studiilor de caz 
pentru explicarea diverselor situații reale. 
Capacitatea de a construi tipurile de 
argumente pro şi contra studiate. 

10.5 Seminar/ 
laborator 

Capacitatea de a utiliza corect metodele și 
modelele parcurse. 

Examen parțial 25% 

Însuşirea problematicii tratate la curs şi 
seminar și susținerea unor referate care să 
prezinte situații reale. 

Proiect 25% 

10.6  Standard minim de performanţă                                                        
 Cunoaşterea în linii mari a problematicii abordate în managementul aprovizionării. 
 Promovarea examenului partial cu minim nota 5. 
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Data completării      Semnătura titularului de curs      Semnătura titularului de seminar 
   01.10.2016  .………….............................      …………………………........... 
 
 
Data avizării în departament                Semnătura şefului departamentului 
   03.10.2016                   …………………………............... 
 


