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Fișa disciplinei 

Anul academic 2020-2021 

 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai 

1.2. Facultatea Studii Europene 

1.3. Departamentul Studii Europene şi Guvernanţă 

1.4. Domeniul de studii Management 

1.5. Ciclul de studii Licenţă 

1.6. Programul de studii/ Calificarea Management / Licenţiat în ştiinţe economice 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Management operaţional 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Cosmin Matiş 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Cosmin Matiş 

2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 3 2.6. Tipul de evaluare1 E 2.7 Regimul 

disciplinei2 
OP. 

 

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

3.1 Nr. de ore pe săptămână 4 Din care 3.2. curs 2 Din care 3.3. seminar/ 

laborator 
2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ3 56 Din care 3.5. curs 28 Din care 3.6. seminar/ 

laborator 
28 

Distribuţia fondului de timp                           ore convenţionale4  Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  20 

Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri  20 

Tutoriat   

Examinări  2 

Alte activităţi:..................................................  

3.7. Total ore studiu individual 72  

3.8. Total ore pe semestru 125 

3.9. Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  nu este cazul 

4.2. de competenţe  nu este cazul 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului  necesitatea accesarii unor platforme on+line 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ laboratorului  necesitatea accesarii unor platforme on+line 

                                                           
1 Tipul de evaluare: E – examen, VP – verificare pe parcurs, C – colocviu. 
2 Regimul disciplinei: OB - obligatorie, OP - opţională, F- facultativă.  
3 La anii terminali, semestrul 2 are doar 12 săptămâni; în rest, 14. 
4 25 x nr. credite (la fel ca nr. total ore pe semestru), din care se scad orele de curs şi seminar, pentru a obţine totalul orelor de studiu individual, 

distribuite în cele şase rubrici. 
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6. Competenţele specifice acumulate 
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 cunoaşterea şi înţelegerea conceptului de management operaţional; 

 identificarea unor strategii şi politici operaţionale; 

 aplicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor manageriale necesare în soluţionarea 

unor probleme legate de mediul intern de producţie al unei companii; 

 interpretarea factorilor care influenţează activităţile de producţie; 

 identificarea aplicabilitatăţii funcţiilor managementului - de planificare, de organizare, de 

conducere, de antrenare precum şi de evaluare şi control în activitatea de producţie. 
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 utilizarea eficientă a surselor informaţionale, manifestarea unor atitudini responsabile faţă 

de domeniul ştiinţific;  

 dezvoltarea unei gândirii strategice, a unei viziuni specifice managementului precum 

şi a capacităţii de interacţiune socială şi de comunicare a ideilor. 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  să se familiarizeze cu abordările din domeniul 

managementului operaţional precum şi cu aspectele specifice 

managementul firmei    

 

Obiective specifice 
 să înţeleagă rolul managementului operaţional; 

 să dobândească abilităţile necesare pentru luarea unor 

decizii operaţionale strategice. 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observații 

 1. Abordări generale privind managementul 
operaţional 
 2. Analiza proceselor operaţionale 
 3. Arhitectura mediului intern de producţie 
 4. Prezentarea factorilor care influenţează 
activitatea de producţie 
 5. Cultura organizaţională - componentă de 
bază a managementului operaţional 
 6. Rolul şi importanţa managementului calităţii   
 7. Identificarea riscurilor operaţionale 
 8. Eficienţa deciziilor strategice în cadrul 
managementului operaţional 
 9. Managementul operaţional în servicii 

 

 

Prelegere interactivă 
Debate 
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 informaţiile prezentate studenţilor sunt în permanenţă corelate cu informaţiile regăsite în publicaţiile 

de specialitate din domeniu şi cu aşteptările mediului de afaceri / a instituţiilor publice în ceea ce 

priveşte managementul operaţional    

10. Managementul operaţional in instituţii 
publice 
 

Bibliografie: 

1. Boiangiu C. (2009), Management operaţional, Bucureşti, Editura Printech 
2. Burghelea C. (2014), Management operaţional, Târgovişte, Editura Transversal 
3. Dobrin C., Moldoveanu G. (2016), Management operaţional, Bucureşti, Editura Pro Universitaria 
4. Gâf-Deac M. (2011), Management operaţional, Deva, Editura Infomin 
5. Naghi M. (2007), Managementul operaţional al producţiei, Cluj-Napoca, Editura Risoprint 
6. Radu E. (2006) et all, Management operaţional, Bucureşti, Editura ASE  

 

8.2  Seminar Metode de predare Observații 

 1. Consideraţii generale despre conceptul de 
management operaţional  – discuţii introductive 
 2. Utilizarea capacităţilor de producţie 
 3. Rolul şi importanţa funcţiilor managementului 
în cadrul activităţilor operaţionale   
 4. Impactul managementului calităţii asupra 
managementului operaţional 
 5. Capacitatea identificării riscurilor asociate 
proceselor operaţionale    
 6. Tipologia managementului operaţional în 
servicii   
 7. Îmbunătăţirea managementului operaţional în 
cadrul instituţiilor publice 

 

Studii de caz 
Discuţii, analiză 
Brainstorming 
Copacul ideilor 

 

 

 

Bibliografie:  

1. Boiangiu C. (2009), Management operaţional, Bucureşti, Editura Printech 
2. Burghelea C. (2014), Management operaţional, Târgovişte, Editura Transversal 
3. Dobrin C., Moldoveanu G. (2016), Management operaţional, Bucureşti, Editura Pro Universitaria 
4. Gâf-Deac M. (2011), Management operaţional, Deva, Editura Infomin 
5. Naghi M. (2007), Managementul operaţional al producţiei, Cluj-Napoca, Editura Risoprint 
6. Radu E. (2006) et all, Management operaţional, Bucureşti, Editura ASE 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptarile reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 
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10. Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Curs  cunoaşterea conceptului de 

management operaţional, a 

instrumentelor şi a factorilor care 

influenţează capacitatea de producţie; 

 abilitatea de a identifica riscurile 

aferente managementului operaţional 

şi de a propune câteva decizii strategice 

de implementat; 

 conştientizarea importanţei calităţii în 

cadrul managementului operational. 

 

 

 

Examen scris 

 

 

 

70 

10.5 Seminar  participarea la seminarii şi gradul de 

implicare activă în discuţii / dezbateri precum şi 

în rezolvarea studiilor de caz. 

 

Evaluare continuă în 

cadrul seminariilor 

 

30 

Ex officio: 1 point 

10.6 Standard minim de performanță 

Pentru nota 5: 

 prezenţă activă la 25% din seminarii; 

 capacitate medie de a răspunde la 

întrebările din cadrul examenului scris. 

 

Pentru nota  10: 

 prezenţă activă la minim 75% din seminarii; 

 capacitate ridicată de a răspunde la 

întrebările din cadrul examenului scris. 

 

 

 

Data completării Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

 

16.09.2020 Lect. univ. dr. Matiş Cosmin Lect. univ. dr. Matiş Cosmin  

 

 

 ……………………………… ……………………………… 

  

 

Data avizării în departament  Semnătura directorului  de departament 

 

………………………….    ……………………………………………. 

 


