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B4
Strategii și politici 
de management
și marketing ale firmei

[                 Un program inovator focusat pe dezvoltarea 
abilităților și cunoștințelor specifice administrării 

afacerilor, contribuind la formarea unei gândiri 
strategice a absolvenților ]       

program de top pentru 
dezvoltarea abilităților 

manageriale

” Ghidarea, încurajarea și stimularea 
curiozității sunt câteva din premisele 
dezvoltării personale și profesionale. 
Am avut parte de ele la B4 și mi-au 

fost de ajutor în obținerea locului de 
muncă dorit. 

Simone Stühler
Ad Creative Specialist, KeepCalling



Strategii concurențiale
Economie managerială
Metode cantitative și calitative în 
managementul modern

 Etică în afaceri și responsabilitate   
 socială a firmei
 Analiza diagnostic a mediului de afaceri

Management strategic - conținut și 
instrumente
Strategii de brand
Strategii în achiziții și desfacere

 Tehnologia informațiilor și      
 fundamentarea deciziilor de firmă
 Strategii de retailing 2
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Managementul marketingului în firma 
modernă
Finanțe manageriale
Economia riscului

 Managementul schimbării și dezvoltării   
       organizaționale
 Analiza deciziilor strategice

Tehnici de merchandising
Strategii de penetrare a piețelor externe
Marketing relațional
Managementul competențelor
Seminar de cercetare 
Etică și integritate academică
Elaborarea lucrării de disertație
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Strategii 
concurențiale

SILVIA MĂRGINEAN
Conf. Dr.

Proiect de echipă 
Proiect individual 
Activitate îcontinuă 
Examen final

Obligatoriu
8 ECTS

CADRU 
DIDACTIC

FORMĂ DE 
EVALUARE

TIP 
DISCIPLINĂ

1
Această disciplină oferă cadrul analitic necesar pentru a înțelege industriile și 
concurenții, structurile pieței și modul în care firmele își aleg strategiile pentru 
a obține avantaj competitiv într-o anumită industrie. Cursul este organizat în 
jurul unor teme majore: strategia concurențială, avantajul competitiv, analiza 
industriei, concurenții și concurența, integrarea verticală și outsourcingul. 

• Înțelegerea conceptelor fundamentale ale strategiei concurențiale: analiza 
industriei, dinamica firmei și a sectorului de activitate, parteneriatele, 
instituțiile și politicile în domeniul concurenței 

• Înțelegerea impactului acțiunilor strategice ale firmei asupra industriei
• Dezvoltarea unor competențe bazate pe gândire analitică, muncă în echipă 

și abilități referitoare la formularea și prezentarea unor idei și concluzii 

O b i e c t i v e :

B4 B4



Economie 
managerială

CRISTINA TĂNĂSESCU
Conf. Dr.

Proiect de grup
Examen final

Obligatoriu
8 ECTS

CADRU 
DIDACTIC

FORMĂ DE 
EVALUARE

TIP 
DISCIPLINĂ

1
Acest curs introduce un set de concepte și cadre economice care pot fi aplicate 
în managementul afacerii. Economia managerială este o ramură a economiei 
ce aplică analiza microeconomică pentru luarea deciziilor de afaceri. Scopul 
cursului este de a oferi studenților o mai bună înțelegere a teoriei economice și 
instrumente analitice pentru luarea deciziilor.

• Aplicarea metodelor și principiilor moderne ale microeconomiei în cadrul 
unor probleme reale de afaceri 

• Dezvoltarea capacității studenților de a analiza mediul economic în cadrul 
căruia activează companiile și de a înțelege cum deziciile manageriale pot 
varia în contexte diferite.

O b i e c t i v e :

B4 B4



Metode cantitative și 
calitative în managementul 
modern

LIVIU MIHĂESCU
Prof. Dr.

Proiect de grup
Examen final

Obligatoriu
7 ECTS

CADRU 
DIDACTIC

FORMĂ DE 
EVALUARE

TIP 
DISCIPLINĂ

1
Știința conducerii are la bază folosirea unor metode cantitative și calitative care 
furnizează rezultate ce trebuie interpretate. Analiza rezultatelor se bazează pe 
experiența personală și intuiția managerului, dar și pe informații furnizate de 
modele cantitative sau/și calitative. Modelele cantitative cuantifică contribuția 
elementelor componente, iar cele calitative permit înțelegerea unei situații.

• Însușirea și valorificarea conceptelor avansate ale metodelor cantitative si 
calitative folosite in managementul modern

• Dezvoltarea deprinderilor și capacităților practice din domeniul activității 
de management bazat pe metodele cantitative si calitative

• Fixarea deprinderilor practice din activitatea curentă de management al 
firmei folosind metode cantitative si calitative

O b i e c t i v e :

B4 B4



Etică în afaceri și 
responsabilitate socială a 
firmei

CLAUDIA OGREAN
Prof. Dr.

Evaluare continuă
Proiect

Opțional
7 ECTS

CADRU 
DIDACTIC

FORMĂ DE 
EVALUARE

TIP 
DISCIPLINĂ

1
Cursul urmăreşte familiarizarea studenților cu conceptele si practicile specifice 
eticii afacerilor si responsabilității sociale a firmei – ca dimensiuni definitorii 
ale managementului actual. Cursul tratează subiecte precum: identificarea 
„zonelor etice fierbinți” ale organizaţiei, managementul problemelor/dilemelor 
etice, practicile (non) etice si (non)responsabile ale firmelor multinaționale, etc.

• Cunoașterea si înțelegerea principalelor teorii si modele ale eticii afacerilor 
si responsabilității sociale a firmei

• Identificarea dimensiunilor eticii afacerilor şi responsabilității sociale a 
firmei, relevarea şi rezolvarea problemelor/dilemelor şi responsabilităților 
etice în raport cu diferitele categorii de stakeholders, in contextul global al 
afacerilor

O b i e c t i v e :

B4 B4



Analiza diagnostic a 
mediului de afaceri

LUIGI DUMITRESCU
Prof. Dr.

Proiect de grup
Examen final

Opțional
7 ECTS

CADRU 
DIDACTIC

FORMĂ DE 
EVALUARE

TIP 
DISCIPLINĂ

1
Unul dintre cele mai importante obiective ale activității de marketing îl 
reprezintă cunoașterea și examinarea mediului de afaceri în care firma își 
desfășoară activitatea. Disciplina oferă studenților masteranzi cunoștințele 
teoretice privind: analiza și diagnoza sistemelor economice, analiza diagnostic, 
performanță, eficiența și eficacitate.

• Cunoașterea și înțelegerea adecvată a conceptelor și a metodologiilor 
specifice analizei și diagnosticării activității companiei

• Explicarea și interpretarea variabilelor exogene și endogene necesare 
analizei diagnostic strategice

• Analiza și evaluarea stării companiei și a funcționării acesteia pe baza 
documentelor și a informațiilor oferite de analiza diagnostic strategică

O b i e c t i v e :

B4 B4



Management strategic - 
conținut și instrumente

CLAUDIA OGREAN
Prof. Dr.

Evaluare continuă
Proiect
Examen final

Obligatoriu
8 ECTS

CADRU 
DIDACTIC

FORMĂ DE 
EVALUARE

TIP 
DISCIPLINĂ

2
Cursul oferă studenților o perspectiva integratoare asupra conținutului 
și instrumentelor managementului strategic – ca proces sintetizator al 
demersurilor unei firme în asigurarea competitivității. Cursul asigură 
dobândirea unor cunoștințe pentru dezvoltarea gândirii critice și creative, a 
comportamentului decizional proactiv și a capacității de leadership strategic.

• Cunoașterea conținutului si instrumentelor managementului strategic al 
firmei – ca determinant major al succesului organizațional

• Înțelegerea procesului de management strategic si a rolului cheie al 
strategiei in operaționalizarea acestuia

• Dobândirea de cunoștințe și dezvoltarea de abilități și competențe care: 
să potențeze gândirea critică și creativă, să permită adoptarea de decizii 
optime, să favorizeze comportamentul managerial strategic proactiv

O b i e c t i v e :

B4 B4



Strategii de 
brand

CAMELIA BUDAC
Conf. Dr.

Proiect de grup și 
individual
Examen final

Obligatoriu
8 ECTS

CADRU 
DIDACTIC

FORMĂ DE 
EVALUARE

TIP 
DISCIPLINĂ

Strategiile de brand sunt menite să crească valoarea percepută de client 
a brandului. Scopul acestui curs este de a oferi studenților cadrul teoretic 
relevant în alegerea unor strategii de brand de succes, pentru ca mai apoi 
să devină familiarizați cu instrumentele de brand și să învețe să le folosească 
corect. Cursul își propune să transpună conceptele teoretice în practică, prin 
examinarea unor studii de caz ale unor branduri reale.

• Generarea de soluții creative și originale la problemele strategice de brand 
și comunicarea eficientă a acestora

• Antrenarea competențelor retorice și didactice și dezvoltarea conștiinței de 
sine, atitudinilor și abilităților critice ce caracterizează cercetătorii

• Antrenarea unor aptitudini precum inițiativă, lucru în echipă, asumarea de 
responsabilitate.

O b i e c t i v e :

B4 B4

2



Strategii în achiziții 
și desfacere

ANCA VĂCAR
Lect. Dr.

Proiect de grup
Examen final

Obligatoriu
7 ECTS

CADRU 
DIDACTIC

FORMĂ DE 
EVALUARE

TIP 
DISCIPLINĂ

Scopul cursului îl reprezintă prezentarea modului de elaborare și implementare 
a strategiilor în achiziții și desfacere pentru asigurarea competitivității pe piața 
de afaceri, toate acestea în vederea adaptării rapide la evoluţia actuală şi de 
perspectivă a mediului exterior. Cursul vizează aspectele legate de activitățile 
de achiziție și desfacere prin care se asigură din punct de vedere cantitativ și 
calitativ, mijloacele de producție necesare desfășurării în condiții de eficiență.

• Înțelegerea conceptului de achiziții, ca activitate strategică a întreprinderii 
moderne

• Identificarea strategiilor în investigarea pieței de desfacere (vânzare)
• Dezvoltarea de abilități creative și critice prin participarea la studiile de caz 

abordate

O b i e c t i v e :

B4 B4

2



Tehnologia informațiilor și  
fundamentarea deciziilor 
de firmă

LIVIU MIHĂESCU
Prof. Dr.

Proiect de grup
Examen final

Opțional
7 ECTS

CADRU 
DIDACTIC

FORMĂ DE 
EVALUARE

TIP 
DISCIPLINĂ

Tehnologia informațiilor și fundamentarea deciziilor de firmă are în vedere 
reducerea riscurilor corelate cu realizarea obiectivelor firmei, ceea ce înseamnă 
schimbări în perspectiva și structura deciziilor. Aceasta presupune o evaluare 
amănunțită a realității și eforturi intense de anticipare, furnizând în acest mod 
informații extinse și precise pe baza unor instrumente adecvate. 

• Analiza critic-constructivă a datelor și informațiilor care privesc fenomene și 
procese care au loc la nivelul organizației, în strânsă corelație cu evoluțiile și 
tendințele mediului ambiant

• Evaluarea critic-constructivă a funcționării sistemului managerial și a 
subsistemelor sale și aplicarea principiilor și metodelor specifice pentru 
eficientizarea acestora

O b i e c t i v e :

B4 B4

2



Strategii de 
retailing

LUCIAN BELAȘCU
Prof. Dr.

Proiect de grup
Examen final

Opțional
7 ECTS

CADRU 
DIDACTIC

FORMĂ DE 
EVALUARE

TIP 
DISCIPLINĂ

Pentru a câștiga bătălia concurențială, maniera de a comercializa produsele 
poate fi un teren propice pentru idei inovatoare. Înțelegerea activităților de 
administrare a firmelor ce operează în comerțul cu amănuntul și alimentația 
publică, este esențială pentru a putea alege între multiplele strategii de 
retailing pe care aceste firme le au la dispoziție.

• Însuşirea conceptelor, componentelor și principiilor strategiilor de retailing
• Conferirea de abilități cu privire la înțelegerea manierei în care se pot aplica 

diferitele strategii de retailing pe diversele formate de magazine și unități 
de alimentație publică

• Familiarizarea cu principalele strategii de retailing, cu modalitatea de 
utilizare a acestora și aplicarea unor conoștințelor dobândite 

O b i e c t i v e :

B4 B4

2



Managementul 
marketingului în firma 
modernă

LUIGI DUMITRESCU
Prof. Dr.

Proiect de grup
Examen final

Obligatoriu
7 ECTS

CADRU 
DIDACTIC

FORMĂ DE 
EVALUARE

TIP 
DISCIPLINĂ

3
Identificarea, cunoașterea și satisfacerea nevoilor clienților reprezintă elementul 
central al activității de management al marketingului. În acest sens, disciplina 
de față oferă studenților un mix de informații teoretice și practice care permit 
înțelegerea rolului şi conţinutului managementului marketingului modern, dar 
și aplicabilitea domeniului în contexte reale.

• Cunoașterea și înțelegerea adecvată a conceptelor, procesului și a 
metodologiilor specifice managementului marketingului

• Utilizarea corectă a metodelor și tehnicilor de segmentare a pieței, alegerea 
pieței țintă, poziționarea pe piață a companiei și a mix-ului de marketing

• Cunoașterea modalităților de atragere, menținere și fidelizare a clientelei și 
aplicarea lor în funcție de condițiile specifice ale companiei

O b i e c t i v e :

B4 B4



Finanțe 
manageriale

LIVIA ILIE
Prof. Dr.

Proiect de grup
Examen final

Obligatoriu
7 ECTS

CADRU 
DIDACTIC

FORMĂ DE 
EVALUARE

TIP 
DISCIPLINĂ

3
Acest curs îmbină aplicații teoretice și practice privind deciziile financiare. 
Pentru un student la nivel de masterat, este fundamentală înțelegerea 
deciziilor financiare specifice pe care un manager trebuie să le ia pentru a 
crește valoarea companiei. Cursul cuprinde o serie de decizii financiare, și 
anume: decizii de investiție, decizii de finanțare și politica de dividende a 
companiei. 

• Aplicarea conceptului de valoare în timp a banilor în cadrul deciziilor 
financiare

• Estimarea performanței unei companii prin utilizarea indicatorilor financiari
• Evaluarea proiectelor de investiții
• Alegerea celui mai bun scenariu de finanțare

O b i e c t i v e :

B4 B4



Economia 
riscului

RĂZVAN ȘERBU
Conf. Dr.

Proiect de grup
Examen final

Obligatoriu
7 ECTS

CADRU 
DIDACTIC

FORMĂ DE 
EVALUARE

TIP 
DISCIPLINĂ

3
Acest curs îşi propune să trateze problematica riscului şi incertitudinii în 
economia globală şi detaliază acest subiect din dorinţa de a recunoaşte şi de 
a face cunoscut modul în care economia ca ştiinţă răspunde la permanenta 
schimbare a viziunii asupra naturii lucrurilor. 

• Identificarea din punct de vedere ştiinţific şi practic a problematicii 
economiei riscului si incertitudinii

• Definirea şi descrierea principalelor concepte cu care operează riscul si 
incertitudinea

• Înţelegerea specificității riscului în afacerile mici şi mijlocii, a locului şi 
rolului lui în desfăşurarea activităţii la nivel de firmă

O b i e c t i v e :

B4 B4



Managementul schimbării și 
dezvoltării organizaționale

RAMONA TODERICIU
Conf. Dr.

Proiect de grup
Examen final

Opțional
6 ECTS

CADRU 
DIDACTIC

FORMĂ DE 
EVALUARE

TIP 
DISCIPLINĂ

3
Caracteristica definitorie a perioadei actuale o constituie dinamismul 
schimbărilor şi rapiditatea cu care se acţionează pentru a le face faţă. În acelaşi 
timp, există un larg consens asupra faptului că viitorul va aduce cu sine o 
intensificare a proceselor de înnoire şi de schimbare în toate domeniile.  Acest 
curs îşi propune să clarifice necesitarea schimbării organizaţionale, precum şi 
instrumentele adecvate cu ajutorul cărora are loc schimbarea organizaţională.

• Dobândirea cunoştinţelor şi abilităţilor legate de dezvoltare organizaţională
• Proiectarea unui model cultural inovativ-evolutiv, ca vector al schimbării 

organizaţionale

O b i e c t i v e :

B4 B4



Analiza deciziilor 
strategice

ALIN OPREANA
Lect. Dr.

Proiect de grup
Examen final

Opțional
6 ECTS

CADRU 
DIDACTIC

FORMĂ DE 
EVALUARE

TIP 
DISCIPLINĂ

3
Scopul acestui curs este de a introduce un set de metode de structurare și 
analiză a problemelor de luare a deciziilor și de a demonstra utilitatea acestor 
metode în situații practice. Situațiile care implică obiective multiple și / sau 
conflictuale sunt abordate prin modele de analiză multi-criterială a deciziilor, în 
timp ce situațiile contradictorii sunt abordate din prisma teoriei jocurilor.

• Principalul obiectiv al cursului este de a arăta cum o combinație 
consecventă și realistă de date și aprecieri poate ajuta factorii de decizie să 
își atingă mai bine obiectivele

• De asemenea, cursul este conceput pentru a spori capacitatea de decizie a 
studenților atunci când se confruntă cu alegeri strategice sau operaționale, 
dar și când selectează diferite oportunități de decizie și elaborează strategii 
și politici

O b i e c t i v e :

B4 B4



Tehnici de 
merchandising

COSMIN TILEAGĂ
Conf. Dr.

ROXANA POPȘA
Asist. Dr.

Proiect de grup
Examen final

Obligatoriu
6 ECTS

CADRU 
DIDACTIC

FORMĂ DE 
EVALUARE

TIP 
DISCIPLINĂ

4
Cursul urmărește să prezinte studenților teoria merchandisingului ,necesară 
în fundamentarea de planuri de comercializare, de oferte, de programe de 
promovare a vânzărilor. Totodată, se are în vedere familiarizarea studenţilor 
cu tehnicile de punere în valoare a produsului la locul de vânzare și corelarea 
tehnicilor de merchandising, din punct de vedere teoretic, cu situații concrete 
de utilizare a acestora în cadrul unor organizații. 

• Formarea de competențe în gestionarea suprafeței de vânzare
• Dobândirea abilităților necesare utilizării eficiente a tehnicilor de 

merchandising
• Formarea competențelor de merchandiser

O b i e c t i v e :

B4 B4



Strategii de penetrare 
a piețelor externe

SORIN BURNETE
Prof. Dr.

Proiect de grup
Examen final

Obligatoriu
6 ECTS

CADRU 
DIDACTIC

FORMĂ DE 
EVALUARE

TIP 
DISCIPLINĂ

4
Disciplina este construită pe baza teoriilor privind internaționalizarea firmei în 
condițiile globalizării, plecând de la premisa, de altfel confirmată de realitate, 
că exportul nu este doar un mijloc de dezvoltare ci, nu arareori, chiar o cale 
de supraviețuire a firmei. Conținutul disciplinei vizează doi piloni structurali: 
managementul exportului și marketingul exportului.

• Elaborarea unei strategii viabile de export pentru o companie cu activitatea 
internațională  

• Înțelegerea și aplicarea metodelor de cercetarea a piețelor externe
• Dezvoltarea competențelor de comunicare și de muncă în echipă

O b i e c t i v e :

B4 B4



Marketing 
relațional

OANA DURALIA
Conf. Dr.

Proiect de grup
Examen final

Obligatoriu
5 ECTS

CADRU 
DIDACTIC

FORMĂ DE 
EVALUARE

TIP 
DISCIPLINĂ

4
Marketingul relațional pornește de la premisa că scopul real al unei afaceri 
este de a fundamenta relații benefice pentru toate părțile implicate, în special 
pentru consumatorii vizați. Marketingul relațional anunță sfârșitul erei macro-
marketingului și începutul erei micromarketingului, prin strategii ce urmăresc 
folosirea unor mijloace de acțiune personalizate și interactive. 

• Identificarea principalilor factori ce au condus la apariția și dezvoltarea 
marketingului relațional

• Cunoșterea criteriilor de bază și a celor comportamentale utilizate în 
segmentarea de nișă a clienților unei organizații

• Dezvoltarea capacității de fundamentare și dezvoltare a strategiei de 
gestiune a relațiilor cu clienții

O b i e c t i v e :

B4 B4



Managementul 
competențelor

LUCIA FRĂTICIU
Lect. Dr.

Proiect individual
Proiect de grup
Examen final

Obligatoriu
4 ECTS

CADRU 
DIDACTIC

FORMĂ DE 
EVALUARE

TIP 
DISCIPLINĂ

4
Calitatea competențelor deținute de organizație se conturează drept un 
factor determinant al succesului său, iar compania trebuie să își asocieze 
propriile competențe cu cele ale partenerilor. În structura cursului se regăsesc 
problematici precum: factorii care dezvoltă competențe, noile exigențe în ceea 
ce privește competențele și managementul acestora din România.

• Înțelegerea conceptelor de bază cu care oprează managementul 
competențelor

• Formarea de abilități necesare identificării competenţelor, atragerii,  
dezvoltării şi valorificării lor, în  vederea atingerii obiectivelor strategice

• Îmbunătătirea capacitătii de a răspunde exigentelor unor teme de 
cercetare

O b i e c t i v e :

B4 B4



Tip disciplină: Obligatoriu

Nr de credite: 3 ECTS

Semestrul: 4 (An 2, sem.2)

Elaborarea lucrării de 
disertație

Tip disciplină: Obligatoriu

Nr de credite: 3 ECTS

Semestrul: 4 (An 2, sem.2)

Etică și integritate 
academică

Tip disciplină: Obligatoriu

Nr de credite: 3 ECTS

Semestrul: 3 (An 2, sem.1)

Practică profesională

Tip disciplină: Obligatoriu

Nr de credite: 3 ECTS

Semestrul: 4 (An 2, sem.2)

Seminar de cercetare

B4 B4
studiu adițional][



75 % 
EXAMEN LICENȚĂ

25 %
EXAMEN SCRIS

Media generală de 
admitere la master 
se calculează astfel:

- media examenului 
de licență (%75) 

- rezultatul la proba 
scrisă - examen tip 
grilă (%25)

B4 B4

Facultatea de Științe Economice

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

design

https://elephant-studio.ro/

admitere][
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