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FIŞA DISCIPLINEI 

Strategii în asigurarea și gestiunea resurselor materiale 

anul universitar: 2019 – 2020  
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice și Drept 
1.3 Departamentul Management şi Administrarea Afacerilor 
1.4 Domeniul de studii Administrarea Afacerilor 
1.5 Ciclul de studii Master 
1.6 Programul de studiu / calificarea Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii de ospitalitate / 

Economist 
 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Strategii în asigurarea și gestiunea resurselor materiale 
2.2 Titularul activităţilor de curs  
2.3 Titularul activităţilor de seminar   
2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei A 

  

3. Timpul total estimat 
3.1 Număr de ore pe saptămână 3 3.2 din care curs 1 3.3 S / L / P 2 
3.4 Total ore din planul de înv. 36 3.5 din care curs 12 3.6 S / L / P 24 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 24 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 36 
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii, eseuri 40 
Tutorat 10 
Examinări 2 
Alte activităţi (comunicarea bidirecţională cu titularul de disciplină) 2 
3.7 Total ore studiu individual 114 
3.8 Total ore pe semestru 150 
3.9 Număr de credite 6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 De curriculum Noțiuni fundamentale de management și managementul aprovizionării 
4.2 De competenţe Capacitate de analiză şi sinteză  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1 De desfăşurare a cursului - Dotare a sălii de curs cu videoproiector și cu tablă / flipchart şi cretă / marker 
5.2 De desfăşurare a seminarului - Dotare a sălii de seminar cu tablă / flipchart şi cretă / marker 

 

6. Competenţe specifice vizate 
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 C1. Utilizarea proceselor de previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi control-evaluare în 
activitatea unităţilor din domeniul comerţului, turismului şi industriei ospitalităţii – 2 PC 

 C2. Elaborarea de portofolii strategice antreprenoriale optime funcţionării şi dezvoltării unităţilor din domeniul 
comerţului, turismului şi industriei ospitalităţii – 1 PC 

 C3. Coordonarea activităţilor de relaţii cu clienţii firmei şi acordarea de consultanţă specializată în domeniul 
comerţului, turismului şi industriei ospitalităţii – 1 PC 

 C5. Analiza integrată a informaţiilor economice şi utilizarea lor în luarea deciziilor de afaceri din cadrul 
organizaţiilor din domeniul comerţului, turismului şi industriei ospitalităţii – 1 PC 

 C6. Utilizarea managementului de proiect în organizațiile din domeniul comerţului, turismului şi industriei 
ospitalităţii – 1 PC 
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7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general 
al disciplinei 

Familiarizarea studenţilor cu fundamentele teoretice şi metodologice ale aprovizionării de 
mărfuri şi formarea deprinderilor practice necesare realizării ciclului asigurării și gestionării 
resurselor materiale necesare întreprinderii, în cele mai bune condiţii, cu maximă rentabilitate şi 
cheltuieli minim posibile. 

7.2 Obiectivele 
specifice 

A. Obiective cognitive 
1. Definirea corectă a obiectului de studiu al strategiei de asigurare și gestionare a 

resurselor materiale şi corelarea cu celelalte discipline; 
2. Cunoaşterea particularităţilor diferitelor modalităţi de organizare, coordonare şi 

conducere a activităţilor specifice de asigurare cu resurse materiale a întreprinderii; 
3. Cunoaşterea, înţelegerea şi interpretarea diferitelor tipuri de stocuri utilizate în practica 
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asigurării și gestionării resurselor materiale din întreprinderi şi a metodelor de 
dimensionare a acestora; 

4. Însuşirea teoriilor privind cele mai recente metode, tehnici şi sisteme moderne în 
managementul asigurării și gestionării resurselor materiale necesare întreprinderii. 

B. Obiective procedurale 
1. Capacitatea de a opera cu conceptele fundamentale specifice strategiei de asigurare și 

gestionare a resurselor materiale; 
2. Capacitatea de a selectare a informaţiilor  economice relevante pentru realizarea analizei 

pieței furnizorilor; 
3. Descrierea argumentată a metodologiilor de analiză şi interpretare a informaţiilor 

economice în vederea fundamentării strategiei de asigurare și gestionare a resurselor 
materiale; 

4. Crearea unor abilităţi de utilizare inteligentă a unor tehnici şi metode manageriale şi de 
gestiune specifice activităţii de asigurare și gestionare a resurselor materiale; 

5. Stabilirea unor sisteme de colectare şi valorificare a datelor privind efectele implementării 
strategiei de asigurare și gestionare a resurselor materiale în cadrul organizaţiilor din 
domeniul comerţului, turismului şi industriei ospitalităţii, în vederea formulării propunerilor 
de perfecţionare. 

C. Obiective atitudinale 
1. Capacitatea de a lucra în echipă; 
2. Respectarea normelor de deontologie ale profesiei de manager; 
3. Cultivarea unor atitudini constructive în contexte organizaţionale variate. 

 
8. Conţinuturi 

8.1.  Curs  
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 Procesul cercetării pieţei resurselor materiale  2 

• prelegerea 

• exemplifi-
carea 

• organizatorul 
grafic 

• exerciţiul  

calculatorul 
(prezentarea în 
power –point) 

 
• Prezentări în 

power-point 

• Scurte 
prezentări în 
power-point 
pentru 
stimularea 
exerciţiului 

2 
Determinarea pieței potențiale țintă. Elaborarea programului de 
marketing – cumpărări 

2 

3 
Evaluarea furnizorilor 

 evaluarea produselor oferite 
 evaluarea condițiilor oferite 

2 

4 Selecția furnizorilor 2 

5 Licitarea și negocierea 1 

6 Încheierea și derularea contractelor cu furnizorii 1 

7 Monitorizarea contractelor cu furnizorii 2 

Bibliografie 
1. Bălan, C. – Logistica, Editura Uranus, Bucureşti, 2006 
2. Băşanu, Gh., Pricop, M. - Managementul aprovizionării şi desfacerii-vânzării, Ediţia a patra, Editura Economică, 

Bucureşti, 2012 
3. Cârstea, G., Asigurarea şi gestiunea resurselor materiale. Marketingul aprovizionării, Editura Economică, 

Bucureşti, 2000 
4. Chira Robert, Logistica marfurilor, Vol. I  și Vol. II, Editura Pro Universitaria, 2016. 
5. Drăghici, C., Mihai, D., Managementul aprovizionării şi vânzării – Curs destinat studenţilor IFR, Editura 

Universităţii din Piteşti, Piteşti, 2010 
6. Drăghici, C., Mihai, D., Managementul aprovizionării, Editura Universitaria, Craiova, 2004 
7. Drăghici, C., Mihai, D., Managementul relaţiilor cu furnizorii – Curs destinat studenţilor IFR, Editura Universităţii 

din Piteşti, Piteşti, 2010 
8. Drăghici, C., Mihai, D., Managementul relaţiilor cu furnizorii, Editura Sitech, Craiova, 2008 
9. Kotler Philip, Pfoertsch Waldemar – Business-to-business Brand Management, Editura  Brandbuilders, București, 

2016 
10. Mihai Daniela, Brutu Mădălina, Managementul aprovizionării şi vânzării – Fundamente teoretice şi teste grilă, 

Editura Universităţii din Piteşti, Piteşti, 2014 
11. Năstase, D. – Logistica mărfurilor, Editura Axioma Print, Bucureşti, 2013 
12. Patriche Iulian, Canale de distribuţie şi logistică, Editura Prouniversitaria, Bucureşti, 2012 
13. Udrescu M., Popescu-Cruceanu A., Logistica şi subsistemele logistice. Interferenţe juridice în logistica firmei, Ed. 

Tritonic, 2013 
14. Van Weele, A. J., Purchasing & Supply Chain Management, 5th edition, Cengage Learning EMEA, 2010 
15. Waters, C. D. J., Logistics: An Introduction To Supply Chain Management, Palgrave Macmillan, 2012 

8.2. Aplicaţii: Seminar /  Teme de casă 
Nr. 
ore 

Metode de predare 
Observaţii 

Resurse folosite 

1 
Seminar organizatoric: prezentarea obiectivelor disciplinei şi a 
competenţelor vizate; prezentarea generală a structurii proiectului 
ce trebuie elaborat şi distribuirea temelor. 

2 
• Dialogul În cadrul primei 

şedinţe se 
stabilesc 
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2 
Piaţa furnizorilor - componentă a mediului ambiant al întreprinderii  

2 
• Lucrul în grup 

• Exerciţiul  

• Conversaţia 
euristică 

• Organizatorul 
grafic 

• Dezbaterea cu 
oponent 
imaginar 

obligaţiile de 
seminar ale 

studenţilor şi se 
precizează 

criteriile ce vor fi 
utilizate în 
evaluarea 
rezultelor 
învăţării 

 

Resurse folosite: 
 Scurte 

prezentări în 
power-point 
pentru 
descrierea 
studiilor de caz 
și stimularea 
exerciţiilor 

 Studii de caz 

3 

Necesitatea unei strategii de asigurare materială pe piaţa 
furnizorilor 

 Obiectivele strategiei de asigurare și gestionare a resurselor 
materiale 

3 

4 
Premise metodologice ale elaborării unei strategii pe piaţa 
furnizorilor 3 

5 

Elaborarea propriu-zisă a strategiei asigurare și gestionare a 
resurselor materiale 

 Analiza nomenclatorului de resurse materiale 
 Analiza pieţei de asigurare a resurselor. Identificarea 

oportunităţilor 
 Elaborarea propriu-zisă a strategiei asigurare și gestionare 

a resurselor materiale 
 Politici în asigurarea și gestionarea resurselor materiale 

6 

6 

Relaţiile cu furnizorii 
 Forme de stabilire a unor relaţii eficiente cu furnizorii 
 Testarea credibilității furnizorilor 
 Indicele de bonitate 

4 

7 
Negocierea – activitate esenţială în obţinerea de oportunităţi pe 
piaţă 

2 

8 Evaluare finală 2 

Bibliografie 
1. Băşanu, Gh., Pricop, M., Gluvacov A. – Managementul aprovizionării şi desfacerii – Culegere de aplicaţii 

practice, teste grilă, studii de caz, Editura Economică, Bucureşti, 2011 
2. Băşanu, Gh., Pricop, M. - Managementul aprovizionării şi desfacerii-vânzării, Ediţia a patra, Editura Economică, 

Bucureşti, 2012 
3. Cârstea, G., Asigurarea şi gestiunea resurselor materiale. Marketingul aprovizionării, Editura Economică, 

Bucureşti, 2000 
4. Chira Robert, Logistica marfurilor, Vol. I  și Vol. II, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2016 
5. Drăghici, C., Mihai, D., Managementul aprovizionării şi vânzării – Curs destinat studenţilor IFR, Editura 

Universităţii din Piteşti, Piteşti, 2010 
6. Drăghici, C., Mihai, D., Managementul relaţiilor cu furnizorii – Curs destinat studenţilor IFR, Editura Universităţii 

din Piteşti, Piteşti, 2010 
7. Ghiani, G., Laporte, G., Musmano, R. –  Introduction to Logistics Systems Planning and Control, John Wiley & 

Sons, 2010 
8. Mihai Daniela, Brutu Mădălina, Managementul aprovizionării şi vânzării – Fundamente teoretice şi teste grilă, 

Editura Universităţii din Piteşti, Piteşti, 2014 
9. Patriche Iulian, Canale de distribuţie şi logistică, Editura Prouniversitaria, 2012 

 
9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 
 corectitudinea şi acurateţea folosirii conceptelor şi modalităţilor de fundamentare, elaborare şi implementare a 

strategiilor manageriale de dezvoltare a afacerilor în comerţ, turism şi industria ospitalităţii vor satisface 
aşteptările reprezentanţilor angajatorilor din domeniu; 

 competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi achiziţionate la nivelul disciplinei – vor satisface aşteptările 
reprezentanţilor mediului de afaceri. 

 

Notă: Universitatea din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacţie al reprezentanţilor angajatorilor faţă de 
competenţele profesionale şi transversale dobândite de către absolvenţi. 

 
 

10. Evaluare 

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

din nota finală 

10.4 Curs 

- corectitudinea şi exhaustivitatea 
cunoştinţelor;  
- coerenţa logică;  
- gradul de asimilare a limbajului de 
specialitate. 

Evaluarea finală - probă 
scrisă: calitatea şi coerenţa 
tratării celor 2 subiecte  
abordabile în manieră 
explicativ – argumentativă 
(50%) + un subiect  de 
analiză şi interpretare (50%) 

 
 
 

30 % 
 

10.5 Seminar / 
Tema de casă 

 Activitate seminar  - evaluarea răspunsurilor 
la întrebările formulate de către cadrul didactic 
și a participării active a fiecărui student la 
rezolvarea studiilor de caz.  

 

 Expunerea liberă a 
studentului și chestionare 
orală sub formă de dialog. 
 
 

20% 
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 Test de verificare -  rezolvarea unor aplicații 
asemănătoare celor de la seminar. 
 

 Temă de casă - se va evalua gradul de 
încadrare în cerinţele impuse. 

 Testare 
 
 

 Evaluarea lucrărilor indivi-
duale și chestionare orală 

20% 
 
 

30% 

10.6 Standard 
minim de 
performanţă 

- utilizarea adecvată a conceptelor specifice managementului asigurării și gestiunii resurselor 
materiale 
- capacitatea de fundamentare şi elaborare a strategiei de asigurare și gestiune a resurselor 
materiale la nivelul unei firme din domeniul comerţului, turismului sau industriei ospitalităţii. 

 
 
 
  Data completării               Titular de curs,                   Titular de seminar, 
 
 
 

Data aprobării în Consiliul departamentului,         Director de departament,   Director de departament, 
          (prestator)             (beneficiar) 

          Conf. univ. dr. Daniela MIHAI         Conf. univ. dr. Daniela MIHAI 


