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FIȘA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

1.2 Facultatea Facultatea de Științe Economice 

1.3 Departamentul Management, Marketing și Administrarea afacerilor 

1.4 Domeniul de studii Administrarea afacerilor 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studii / Calificarea 
Strategii și politici de management și marketing ale 

firmei 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei 
ANALIZA DIAGNOSTIC A MEDIULUI DE 

AFACERI 

2.2 Titularul activităților de curs Prof. univ. dr. Luigi-Nicolae Dumitrescu 

2.3 Titularul activităților de seminar Prof. univ. dr. Luigi-Nicolae Dumitrescu 

2.4 Anul de 

studiu 
I 2.5 Semestrul  I 2.6 Tipul de evaluare E 

2.7 Regimul 

disciplinei 
Ob. 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 

3.1 Număr de ore pe 

săptămână 
4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de 

învățământ 
56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuția fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 38 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 30 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 35 

Tutoriat 6 

Examinări 10 

Alte activități - 

3.7 Total ore studiu individual 119 

3.9 Total ore pe semestru 175 

3.10 Numărul de credite 7 

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum 

 Microeconomie; 

 Management; 

 Marketing; 

 Management strategic; 

 Analiză economico-financiară. 

4.2 de competențe 
 Cunoașterea mediului extern și intern al firmei; 

 Cunoașterea procesului de planificare strategică. 
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5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfășurare a                                     

cursului 
 Sala de curs dotată cu videoproiector 

5.2. de desfășurare a                                    

seminarului 
 Sala de curs dotată cu videoproiector 

 

6. Competențele specifice acumulate 

C
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o
n
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 Cunoașterea, înțelegerea și utilizarea conceptelor specifice analizei diagnostic strategice; 

 Înțelegerea conținutului modelelor de diagnosticare a mediului de afaceri; 

 Capacitatea de a elabora si implementa rapoarte de analiză diagnostic strategică; 

 Capacitatea de a acționa creativ și proactiv în cadrul unei echipe de consultanță în domeniul 

analizei și diagnosticării sistemelor economice; 

 Abilități de studiere și de transpunere în practică a metodologiei analizei diagnostic. 

C
o
m

p
et

en
țe

 t
ra

n
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le
  Explicarea rolului și conținutului analizei și diagnozei sistemelor economice; 

 Definirea rolului analizei diagnostic și cunoașterea domeniilor și problemelor investigate în 

cadrul acesteia; 

 Cunoașterea etapelor analizei diagnostic strategice și a modelelor specifice; 

 Capacitatea de interpretare a indicatorilor care reflectă oportunitățile, riscurile, punctele forte 

și punctele slabe ale companiei; 

 Abilitatea de a utiliza instrumentele specifice analizei diagnostic strategice; 

 Dezvoltarea interesului pentru fundamentarea științifică a rezultatelor analizei diagnostic 

strategice; 

 Stimularea atitudinii pentru valorificarea analizei diagnostic în managementul schimbării. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei 
 Cunoașterea și înțelegerea adecvată a conceptelor și a 

metodologiilor specifice analizei și diagnosticării activității 

companiei. 

7.2 Obiectivele specifice 

 Explicarea și interpretarea variabilelor exogene și endogene 

necesare analizei diagnostic strategice; 

 Utilizarea corectă a modelelor de analiză diagnostic 

strategică; 

 Analiza și evaluarea stării companiei și a funcționării 

acesteia pe baza documentelor și a informațiilor oferite de 

analiza diagnostic strategică. 

 

8. Conținuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observații 

Fundamente teoretice: analiza și diagnoza 

sistemelor economice, analiza diagnostic, 

performanță, eficiența și eficacitatea 

Prelegerea 2 ore 

Locul și rolul analizei diagnostic strategice în 

procesul de planificare strategică 
Prelegerea 2 ore 

Modele formale de analiză diagnostic strategice Prelegerea 4 ore 

Valorile, misiunea și viziunea organizației Prelegerea 2 ore 
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Reliefarea oportunităților și a riscurilor organizației Prelegerea 4 ore 

Evidențierea punctelor forte și punctelor slabe ale 

organizației 
Prelegerea 4 ore 

Cultura organizațională, factor de succes în 

activitatea organizației 
Prelegerea 4 ore 

Determinarea factorilor cheie de succes ai 

organizației 
Prelegerea 2 ore 

Determinarea stării de sănătate a organizației 

folosind metoda Altman 
Prelegerea 2 ore 

Stabilirea programului de acțiuni prin valorificarea 

matricei S.W.O.T. 
Prelegerea 2 ore 

Bibliografie 

 G. Page West III, Strategic Management: Value Creation, Sustainability and Performance, 2
nd

 

Edition, Riderwood Publishing, 2013 

 Bădescu A. V.; Chiriță N. M.; Boldeanu D. M.; Brodea I. A., Bazele analizei și diagnozei sistemelor 

economice, editura Economică, București, 2014 

 Morrison Mike, Strategic Business Diagnostic Tools - Theory and Practice, CreateSpace Independent 

Publishing Platform, 2013 

 Căprărescu Gheorghița; Stancu Daniela Georgiana; Aron Georgiana, Management strategic. Manual 

de studiu individual, editura Universitară, 2012 

 Rothaermel Frank, Strategic Management: Concepts, McGraw-Hill/Irwin, 2012 

 Teng Michael, Business Diagnosis, Corporate Turnaround Centre Pte Ltd, 2009 

 Burduș Eugen; Căprărescu Gheorghița; Androniceanu Armenia, Managementul schimbării 

organizaționale, ediția a III-a, Editura Economică, București, 2008 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observații 

Importanța analizei diagnostic în procesul de 

planificare strategică 

Explicația, dezbaterea, 

exercițiul 
2 ore 

Analiza valorilor misiunii și viziuni organizației 
Explicația, dezbaterea, 

exercițiul 
2 ore 

Analiza mediului extern 
Explicația, dezbaterea, 

exercițiul 
4 ore 

Diagnosticarea oportunităților și amenințărilor 
Explicația, dezbaterea, 

exercițiul 
4 ore 

Analiza mediului intern 
Explicația, dezbaterea, 

exercițiul 
4 ore 

Diagnosticarea punctelor forte și a punctelor slabe 
Explicația, dezbaterea, 

exercițiul 
4 ore 

Analiza culturii organizaționale 
Explicația, dezbaterea, 

exercițiul 
2 ore 

Analiza S.W.O.T. și reflexiile strategice 
Explicația, dezbaterea, 

exercițiul 
2 ore 

Operaționalizarea metodei Altman 
Explicația, dezbaterea, 

exercițiul 
2 ore 

Întocmirea raportului final de analiză diagnostic 

strategică 

Explicația, dezbaterea, 

exercițiul 
2 ore 

Bibliografie 

 Kotler Philip; Keller Lane Kevin, Managementul marketingului, ediția a V-a, editura Teora, 

București, 2008 
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 Rothlauf J.; Total Quality Management in Theorie und Praxis, R. Oldenbourg Verlag, München, 2004 

 Dygert, Charles B.; Jacobs, Richard A., Managementul culturii organizaționale. Pași spre succes, 

editura Polirom, Iași, 2006 

 David, Fred R., Strategic Management: A Competitive Advantage Approach, Concepts and Cases, 

14
th
 Edition, Prentice Hall, 2012 

 Nicolescu Ovidiu; Verboncu Ion, Metodologii manageriale, editor Tribuna Economică, București, 

2006 

 Rusu C., Managementul schimbării, editura Economică, București, 2003 

 Altman E. I., Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy, 

The Jounal of Finance, 23 (3), 1968, pp. 589-609 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Proiectele realizate vor reliefa operaționalizarea demersului de analiză diagnostic strategică la nivelul 

unor companii locale. Informațiile și datele utilizate vor reflecta situația reală a companiilor analizate. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs 

Cunoașterea modului de 

analiză a mediului extern și 

intern al organizației 

Teme de curs 10% 

Cunoașterea modului de 

diagnosticare a punctelor 

forte și slabe; a 

oportunităților și 

amenințărilor organizației 

Activități aplicative 10% 

Cunoașterea modului de 

elaborare a raportului 

analizei diagnostic strategice 

Examen – susținerea 

proiectului 
50% 

10.5 Seminar 

Cunoașterea modului de 

analiză a capacității 

comerciale, financiare, 

productive, manageriale 

Activități aplicative 10% 

Analiza tipului de cultură 

organizațională 
Lucrări practice 10% 

Valorificarea matricei 

S.W.O.T. 
Activități aplicative 10% 

10.6 Standard minim de performanță 

 Realizarea a 50% din punctaj (100 de puncte) și susținerea proiectului. 

 

 

Data completării      Semnătura titularului de curs     Semnătura titularului de seminar 

    01.10.2016      ..............................................      ..............................................      

 

Data avizării în departament                Semnătura șefului departamentului 
..............................................         ..............................................      


