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Universitatea de Stat din Moldova 

Facultatea Ştiinţe Economice 

Departamentul „Economie, Marketing şi Turism” 

FIŞA DISCIPLINEI/MODULULUI 

 

Logistica și Supply Chain Management  

Programul de master „Studii în marketing” 

Responsabil de disciplină/modul: Boris COREȚCHI, dr. conf. univ. 

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 
Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

F.01.O.05 240 30 30 - 180 8 Română 

 

 

Rezultatele 

învăţării:  

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

C1 Aplicarea teoriilor de 

marketing, logistică, 

branding și comunicarea în 

activitatea economică a 

entității. 

C2 Organizarea activității de 

cercetare și analiză de piață 

în vederea fundamentării 

programelor de marketing și 

a planurilor entității 

economice. 

C1.1 A cunoaște în profunzime  conceptele, teoriile, metodele 

şi instrumentele domeniului de specializare;  

C2.2.  A reproduce modelele fundamentale de cercetare de 

marketing pentru elaborarea planurilor organizației în domeniul 

Logisticii și Supply Chain Management; 

C.2.3 A implementa metode și tehnici combinate și nuanțate 

situațiilor concrete, generate de fenomenele activității de 

Logistică și Supply Chain Management; 

C2.4. A determina fenomenele de piață în vederea realizării 

programelor de marketing și logistică; 

Conținutul 

disciplinei 

Conducerea și organizarea Supply Chain Management-ului. Noțiuni teoretico-conceptuale. 

Infrastructura sistemelor logistice în cadrul sistemelor de distribuție 

Logistica integrată și eficiența Supply Chain Management  

Costurile logistice ale Supply Chain Management-ului 

Strategii logistice de achiziții în Supply Chain Management 

Logistica stocurilor în Supply Chain Management 

Modele generice de gestiune în logistica distribuției mărfurilor. 

Gestiunea logistică a serviciilor în structura Supply Chain Management-ului. 
 

Evaluarea 

rezultatelor 

Evaluarea curentă se va realiza prin: 

2 atestări – evaluarea curentă-probe scrise; 

Elaborarea și susţinerea produsului lucrului individual-simulare experimentală, 

aprecierea în rezultatul participării la seminare. 

Evaluarea orală: 

La prezentarea orală vor participa toți coechipierii (doar un student – în cazul când a ales să 

realizeze lucrul individual de unul singur).  

Evaluarea prezentării orale se efectuiază prin întrebări-răspunsuri referitoare la sarcinile de 

lucru realizate în echipă/individual utilizând tehnica conversației de verificare. 

Evaluarea finală, conform modelului  PBL, propus pentru anul de studii 2020-2021, se va 

efectua în baza rezultatelor acumulate anterior, pentru fiecare disciplină, în modul următor: 

Atestare 1 Atestare 2 

Lucrul individual 

 (format 

WORD/PDF) 

Prezentarea 

orală 
Nota finală 

15% 15% 40% 30% 0,15A1+0,15A2+0,4LI+0,3PO 
 

Lucrul 

individual 

Studenții vor elabora un studiu ştiinţific cu aplicarea conceptelor, teoriilor, metodelor, 

instrumentelor economice de cercetare pe anumite tematici la nivelul entităţii economice sub 
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formă de: simulare experimentală 

Cerințele și termenele de elaborareși prezentatre se conțin în curriculum-ul la disciplină  la 

capitolul ”Lucrul individual” (poate fi accesat pe platforma e-learning www.moodle.usm.md ). 

Bibliografie 

recomandată 

de bază  

1. Balaure V. (coordonator), Marketing, Ed. Uranus, ed. a II-a, București, 2002. 575p. 

2. Belostecinic G. Concurenta. Marketing. Competitivitate. Chișinău ASEM, 2010. 287p. 

3. Demetrescu M.C. Metode de analiză în marketing. București: Teora, 2010. 327p. 

4. Kotler F. Marketing de la A la Z: 80 de concepte pe care trebuie să le cunoască orice 

manager.- București: Codecs, 2010. 215p. 

5. Turcov E. Tehnologiile comerciale și logistica. Chișinău, 2005. 397p. 

suplimentară  

1. Dumitru I. Marketing strategic, o abordare în perspectiva globalizării, Editura Uranus, 

București, 2004. 

2. Gribincea Al., Corețchi B. Cuantificarea performanței relative a exportului cu produse 

agroalimentare din Republica Moldova cu Uniunea Europeană. În: Materialele 

conferinței științifico-internațională, Creșterea economică în condițiile globalizării, 

INCE, Chișinău, 2013, p. 82-88., 0,5 c.a. ISBN 978-9975-4185-1-5. 

3. Kotler Ph., Armstrong G. Principiile marketingului. Ediția 10-a , București, Teora, 

2011. 1064p. 

 

Șef Departament  

V. Bulat                                

dr, conf. univ.                            
 

  

 

http://www.moodle.usm.md/

