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FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/ Calificarea

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Studii Europene
Studii Europene şi Guvernanţă
Management
Licenţă
Economist licenţiat

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei

Logistică

2.2. Titularul activităţilor de curs

Dr. Ioan Pop

2.3. Titularul activităţilor de seminar

Dr. Ioan Pop

2.4. Anul de studiu

2

2.5. Semestrul

2.6. Tipul de
evaluare1

4

C

2.7. Regimul
disciplinei2

OP

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Nr. de ore pe
4 Din care 3.2.
2 Din care 3.3. seminar/ laborator
săptămână
curs
3.4. Total ore din planul de 56 Din care 3.5.
28 Din care 3.6. seminar/ laborator
învăţământ
curs
Distribuţia fondului de timp
ore convenţionale 5 x 25 = 125/14=9
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi:..................................................
3.7. Total ore studiu individual
94
3.8. Total ore pe semestru
125
3.9. Numărul de credite
5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
1
2

Tipul de evaluare: E – examen, VP – verificare pe parcurs, C – colocviu.
Regimul disciplinei: OB - obligatorie, OP - opţională, F- facultativă.

1

2
28
Ore
44
30
20
10
2




4.1. de curriculum
4.2. de competenţe

-

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului



5.2. de desfăşurare a seminarului/ laboratorului



Sală de curs dotată cu tablă, laptop,
videoproiector
Sală de seminar dotată cu tablă, laptop,
videoproiector

6. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
asistenţă pentru administrarea activităţii ansamblului întreprinderii/organizaţiei;
administrarea activităţii subdiviziunii logistice din structura întreprinderii/organizaţiei;
asistenţă în managementul resurselor organizaţiei



aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de
muncă riguroasă, eficientă și responsabilă
identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de
tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei

Competenţe
transversale

Competenţele
specifice acumulate
Competenţe
profesionale







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


Să familiarizeze studenţii cu terminologia, conceptele
instrumentarul specific managementului lantului logistic



Creșterea gradului de conștientizare a importanței managementului
lanțului logistic, din perspectivă organizațională.
Instruirea practică, interactivă a studenților, bazată pe cunoașterea
realității pieții și ajustarea cunoștințelor și practicilor curente din
domeniul managementului lanțului logistic.
Dezvoltarea cadrului conceptual care stă la baza managementului
lanțului logistic, în contextul nevoilor de adaptare permanentă la
economia de piață concurențială.
Influențarea unor atitudini, a unor practici incorecte, ce apar în sfera
managementului lanțului logistic, ca urmare a unor construcții sociale
ineficiente, îmbogățind percepția și stimulând atingerea potențialului
profesional.
Inițierea unor abilități specifice activităților de logistică, prin care se
permite trecerea de la componenta educațională la componenta
practică, în domeniul managementului lanțului logistic.

7.1 Obiectivul general al
disciplinei
7.2 Obiective specifice






8. Conţinuturi

2

şi

8.1 Curs

Metode de
predare
Expunere
interactivă,
problematizare

Observaţii

Logistica în cadrul sistemelor economice:
1 prelegere
-conceptul și conținutul logisticii
- funcțiile logisticii
- conducerea activității logistice
Elaborarea planurilor strategice și operaționale pentru
Expunere
1 prelegere
activitatea logistică:
interactivă,
-cadrul pentru planificarea activității logistice
problematizare
-gestionarea cererii și planul logistic
Depozitarea mărfurilor:
Expunere
1 prelegere
-sisteme de depozitare a mărfurilor
interactivă
-clasificarea depozitelor
Stocarea mărfurilor :
Expunere
1 prelegere
-necesitatea economică a stocurilor
interactivă
-funcțiile stocurilor
-tipuri de stocuri
Distribuția mărfurilor:
Expunere
2 prelegeri
-rolul și funcțiile distribuției mărfurilor
interactivă
-funcțiile economice ale distribuției
-canalele de distribuție
-distribuția internă și externă
Servirea clienților:
Expunere
1 prelegere
-strategii de servire a clienților
interactivă
-personalizarea strategiilor de servire a clienților
Sisteme logistice de transport:
Expunere
3 prelegeri
-transporturile feroviare
interactivă
-transporturile rutiere
-transporturile navale
-transporturile aeriene
-transporturile pe conducte
Logistica inversă, o noua structură logistică:
Expunere
1 prelegere
-localizarea și recuperarea produselor
interactivă
-costurile logisticii inverse
Conexiunile esențiale în logistică:
Expunere
1 prelegere
-conexiunile logisticii cu marketingul
interactivă
-conexiunile logisticii cu producția
Strategii logistice moderne:
Expunere
1 prelegere
-criteriile de performanță a sistemelor logistice
interactivă
-principii ale strategiilor logistice moderne
Logistica în cadrul sistemelor economice:
Expunere
1 prelegere
-conceptul și conținutul logisticii
interactivă,
- funcțiile logisticii
problematizare
- conducerea activității logistice
Bibliografie obligatory
1. Bălan, C. Logistica, Editura Uranus, București, 2006.
2. Borza, A. Managementul resurselor materiale, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2004.
3. Everett, Jr., A. E., Ebert, R. J. Managementul producției și al operațiunilor, Editura Teora, București,
2001.
4. Gattorna, L. Managementul logisticii și distribuției, Editura Teora, București, 1999.
5. Ilieș, L. Management logistic, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2003.
6. Lambert, D. M., Stock, J.R. Strategic Logistics Management, Irwin, 1992.
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7. Stegerean, R. Naghi, M. Managementul producției industriale, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2004.
8. Putz, E., Bîzoi, G. Managementul lanțului logistic, suport de curs, Universitatea de Vest, Timișoara,
2010.
9. Stevenson, W.J. Operations Management, 8th Edition, McGraw Hill, 2005.
10. Krajewskip, L., Ritzman, L., Malhontra, M. Operations Management – Processes an Value Chains,
Pearson Prentice Hall, 2007.
8.2 Seminar/laborator
Seminar organizatoric.
Prezentarea tematicii de seminar
şi a cerinţelor pentru elaborarea
proiectului
Introducere în managementul
lanțului logistic.
Studii de caz: depozitarea și
stocarea mărfurilor
Distribuția mărfurilor: analiza
critică a diferitelor sisteme de
distribuție
Sisteme de transport a mărfurilor
Logistica inversă
Strategii logistice moderne

Metode de predare

Observaţii

Expunere

1 seminar

Analiza şi dezbaterea unor
materiale pregătite de către
cadrul didactic
Analiza şi dezbaterea unor studii
de caz pregătite de studenţi
Analiza şi dezbaterea unor studii
de caz pregătite de studenţi

1 seminar

Analiza şi dezbaterea unor studii
de caz pregătite de studenţi
Analiza şi dezbaterea unor studii
de caz pregătite de studenţi
Analiza şi dezbaterea unor studii
de caz pregătite de studenţi

4 seminarii

2 seminarii
2 seminarii

1 seminar
1 seminar

Bibliografie obligatorie
11. Bălan, C. Logistica, Editura Uranus, București, 2006.
12. Borza, A. Managementul resurselor materiale, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2004.
13. Everett, Jr., A. E., Ebert, R. J. Managementul producției și al operațiunilor, Editura Teora, București,
2001.
14. Gattorna, L. Managementul logisticii și distribuției, Editura Teora, București, 1999.
15. Ilieș, L. Management logistic, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2003.
16. Lambert, D. M., Stock, J.R. Strategic Logistics Management, Irwin, 1992.
17. Stegerean, R. Naghi, M. Managementul producției industriale, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2004.
18. Putz, E., Bîzoi, G. Managementul lanțului logistic, suport de curs, Universitatea de Vest, Timișoara,
2010.
19. Stevenson, W.J. Operations Management, 8th Edition, McGraw Hill, 2005.
20. Krajewskip, L., Ritzman, L., Malhontra, M. Operations Management – Processes an Value Chains,
Pearson Prentice Hall, 2007.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptarile reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului


Informațiile predate sunt coroborate cu informațiile furnizate de lucrările de specialitate în
domeniu (cărți, studii, articole) și practicile implementate de companiile din țară și
străinătate.

10. Evaluare

4

Tip de
activitate

10.4. Curs

10.1. Criterii de evaluare






10.5.
Seminar/
laborator




10.2. Metode de evaluare

Înţelegerea noţiunilor de bază în
Managementul lantului logistic;
Corectitudinea şi completitudinea
cunoştinţelor;
Coerenţa logică;
Limbajul de specialitate.
Însuşirea şi înţelegerea
problematicii tratate la curs şi
seminar;
Interesul pentru pregătirea
individuală, seriozitatea în
abordarea problemelor, implicarea
activă în realizarea obiectivelor
stabilite.

10.3.
Pondere
din nota
finală

Examen scris, accesul la examen
fiind condiţionat de predarea
proiectului.
Pentru a se calcula nota finală
(care include nota pe proiect)
studenţii trebuie să obţină
jumătate din punctajul stabilit al
examenului scris.

60%

Predarea şi susţinerea unui proiect
elaborat individual, având ca temă
„Procesul activității logistice în
cadrul companiei X”.

40%

10.6. Standard minim de performanţă
 cunoaşterea noţiunilor fundamentale şi aplicarea acestora pe exemple;
 interpretarea rezultatelor obţinute.

Data completării:
..................

Data avizării in catedră
.................................

Semnătura titularului de curs:
..................................................

Semnătura titularului de seminar:
....................................................

Semnătura Şefului de departament/ catedră
....................................................................
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