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Conţinutul cursului:
Definiția complexa a logisticii. Aspectele fundamentale evidentiate de definiția complexa a logisticii. Conținutul
conceptual și obiectivele fundamentale ale logisticii. Misiunea logisticii. Definirea și scopul mixului logistic. Structura
mixului logistic. Definiția complexă a sistemului logistic. Nr. firmelor care alcatuiesc sistemul logistic. Definiția
lantului de aprovizionare – livrare. Fluxurile în lantul de aprovizionare – livrare. Definiția valorilor ofertei. Cererea și
oferta. Formele de manifestare a cererii de mărfuri. Factorii de influentă ai cererii de mărfuri. Definiția canalului
logistic. Sistemul logistic al firmei <componentele>. Operatiunile primare în sistemul logistic al firmei. Operațiunile de
sustinere. Logistica integrală. Canalul logistic total. Prelucrarea comenzilor. Managementul prelucrării comenzilor.
Furnizorii. Aprovizionarea pe bază de contract - aprovizionarea la comandă. Managementul transporturilor Gestiunea
retururilor şi distributia inversă. Costul de transport. Managementul bunurilor și materialelor. Managementul ambalării.
Managementul stocării. Costurile stocărilor. Managementul servirii clienților. Costurile servirii clienților.
Managementul informațiilor.Sistemul informaţional logistic: componente şi macroprocese.
Finalităţi de studiu:
La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe:
Să cunoască procesele operaţionale din interiorul agenţilor economice, cât şi să identifice aspectele normative relevante
activităţii acestora.
Să dezvolte o gamă de abilități – tehnice, personale, interpersonale, organizaționale și generice, necesare pentru
soluționarea problemelor complexe din toate ariile majore ale marketingului.
Să demonstreze abilități de comunicare eficiente, abilități de relaționare cu clienții, abilități de procesare a informațiilor,
abilități de gândire critică, creativitate, abilități de rezolvare a problemelor etc., ce demonstrează control și inovație în
procesele operaţionale cotidiene.
Să demonstreze competenţe în domeniu marketingul în evaluarea şi analiza proceselor de gestiune, proceselor
operaţionale şi proceselor de suport în întreprinderile, utilizând eficient resursele acestora.
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