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Statutul disciplinei 
Disciplină opțională  
 
Titular disciplină 
Prof. univ. dr. Ioan GÎLCĂ 
 
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 
 
Obiectivul general: Pregătirea teoretică şi practică a studenților în domeniul managementului 
producției, în scopul dezvoltării și consolidării firmelor cu profil alimentar și de agroturism. 
Obiective specifice: însuşirea unor concepte, tehnici şi metode specifice pentru studiul 
managementului producției în industria alimentară; cunoaşterea principalelor probleme privind 
organizarea  proceselor de producţie din întreprindere; cunoașterea și înțelegerea unor studii de 
caz privind managementul producției; formarea de abilităţi necesare proiectării sistemelor de 
organizare a producţiei. 

 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 

Curs 

Introducere în managementul producției 
Sisteme de producție 
Clasificarea și structura procesului de producție 
Elaborarea programelor de producție 
Planificarea resurselor 
Gestionarea stocurilor 
Corelarea activităților în cadrul întreprinderilor 
Sistemul de producție 
Modelul global al activității de producție: echipamente, restricții, stocuri 
Influența sistemului de producție asupra managementului operațional al producției 
Coordonarea proceselor de producție 
Determinarea mărimii optime a loturilor de fabricație 
Ciclul de producție 
Stocuri de producție neterminată 
Managementul operațional al producției individuale 
Programarea resurselor 
Fluxul de materiale 
Asigurarea calității 
Logistica internă de producție 
Controlul proceselor de producție 
Concept 
Metode utilizate în urmărirea și controlul îndeplinirii programelor de producție 
Analiza financiară a procesului de producției 
Eficiența managementului producției 
Indicatori tehnico-economici 



Lucrări practice 

Structura organizatorică a întreprinderii: funcțională (de conducere) și operațională (de 
producție și concepție) 
Sistem de producție: obiective, sarcini, funcții, structură 
Capacitatea de producție. Factorii care influențează capacitatea de producție 
Organizarea producției de serie mică și individuală 
Logistica internă - de producție 
Analiza principalilor indicatori specifici activităților de producție 
Verificarea cunoștințelor 
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Evaluare finală 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 
finală 

Colocviu Test scris 30% 

Elaborarea și susținerea de 
proiecte și  
referate tematice 

Evaluare proiect 50% 

Implicarea activă în 
desfășurarea activităților 
specifice și dobândirea de 
cunoștințe și abilități 

Evaluare continuă 20 % 
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