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Universitatea de Stat din Moldova 

Facultatea Ştiinţe Economice 

Departamentul Administrarea afacerilor 
Specialitatea - 0413.1 Business și administrare 

 

FIŞA DISCIPLINEI/MODULULUI 

 

Disciplina: MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI 

Responsabil de disciplină: Mironov Svetlana, dr., conf.univ. 

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

S.03.O.0.20 150 30 45 - 75 5 Română/ 

rusă/engleză 

S.04.O.0.20 150 12 18 - 120 5 Română/ rusă 

 
Rezultatele 

învăţării:  

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

C3. Crearea și monitorizarea 

echipelor multidisciplinare în 

corespundere cu activitatea 

organizației; dezvoltarea 

relațiilor productive, de 

colaborare în cadrul echipelor; 

aplicarea și raționalizarea 

instrumentelor de motivare a 

participanților acestora. 

de cunoaștere: 

● A explica operațiunile și sarcinile specifice domeniului 

producției, realizate în echipă la nivelul entităților economice. 

de aplicare: 

● A aplica metode, procedee, modele fundamentale de analiză, 

proiectare, evaluare, planificare şi control pentru a asigura 

derularea şi executarea operaţiunilor şi sarcinilor specifice 

domeniului producției. 

de integrare: 

● A forma echipe de lucru cu nivel de motivare înalt, pentru a 

obține productivitate de muncă ridicată, în urma îmbunătățirii 

proceselor, operaţiunilor şi sarcinilor specifice domeniului 

producției. 

C4.  Organizarea și 

monitorizarea activităților 

organizației în conformitate cu 

cadrul normativ și exigențele 

mediului ambiant 

de cunoaștere: 

● A identifica indicatori economico-financiari, normelor si 

normativelor în domeniul producției. 

de aplicare: 

● A aplica metodologii de calcul și analiză a indicatorilor 

economico-financiari și a procedeelor de evaluare a lucrului în 

secțiile de producție. 

de integrare: 

● A utiliza rezultatele analizei indicatorilor economico-

financiari și a evaluării entităților economice, pentru aprecierea 

unor situații, proiecte specifice domeniului de producție. 

● A explica şi interpreta din perspectivă economică a deciziilor, 

planurilor la nivel micro şi macroeconomic utilizând concepte, 

metode și procedee specifice. 

C5.  Adoptarea deciziilor optime 

în condiții de certitudine, 

incertitudine și risc;   gestionarea 

eficace a riscurilor în afaceri 

de cunoaștere: 

● A aplica principii, metode, modele de analiză, evaluare și 

control, pentru a implementa decizii, planuri, strategii eficiente 

în activitatea de producție. 

de aplicare: 

● A evalua critic implementarea deciziilor, analiza realizării 

planurilor de producție la nivelul entităţilor economice. 

de integrare: 

● A elabora rapoarte privind efectul implementării deciziilor, 

realizarea planului de producție. 

de cunoaștere: 
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C6. Aplicarea instrumentelor 

manageriale de evaluare a 

eficacității și eficienței 

activităților, de identificare și 

mobilizare optimă a rezervelor și 

măsurilor de sporire a eficacității 

și eficienței, inclusiv prin crearea 

și raționalizarea  structurii 

organizatorice și a sistemelor de 

management al calității. 

● A identifica măsuri de îmbunătățire a eficienței și eficacității 

activității de producție; elaborarea structurii de producție și 

sistemului de management al calității. 

de aplicare: 

● A utiliza adecvat metode și procedee de îmbunătățire a 

eficienței și eficacității activității de producție, elaborării 

structurii de producție și sistemului de management al calității 

de integrare: 

● A evalua critic procesele, operaţiunile şi sarcinile specifice în 

vederea analizei măsurilor de îmbunătățire a eficienței și 

eficacității activității de producție, elaborării structurii de 

producție și sistemului de management al calității. 

● A proiecta structura organizatorică de producție 

Studiul 

individual 

Studenții vor elabora un Studiu de caz Pregătirea fabricației noilor produse.  

Cerințele și termenele de elaborare și prezentatre se conțin în curriculum-ul la disciplină la capitolul VI 

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

Bibliografie 

recomandată 

De bază: 

1. Badea F. Managementul producției. București: ASE, 2001. 442 p. 

2. Burghelea C., Iacob O. Managementul operațional al producției. Târgoviște: Bibliotehnica, 2013. 

160 p. 

3. Cotelnic A. Managementul activității de producție. Chișinău: Evrica, 2003. 184 p. 

4.  Mironov S. Managementul producției. Note de curs. Chișinău: CEP USM, 2015, p. 288. 

5. Nedelcu M., Bâgu C. Managementul producției. București: Editura ASE, 2017. 146 p. 

Suplimentară: 

1. Cuculeanu G. Bazele tehnologiei. București: ASE, 2000. 97 p. 

2. Bugaian L. Managementul producției la întreprinderile industriale alimentare. Chișinău: Editura 

AȘM, 2008. 284 p. 

3. Туровец О. Г. Организация производства и управление предприятием: Учебник. Москва: 

ИНФРА-М, 2004. 528 с. 

4. Фатхудинов Р. А. Производственный менеджмент: Учебник для вузов. 4-е издание. Санкт-

Петербург: Питер, 2003. 491 с. 

 

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

