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FIȘA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

1.2 Facultatea / Departamentul         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 şi politici de management şi marketing ale firmei 

 

2. Date despre disciplină 

 

2.1 Denumirea disciplinei              ECONOMIE MANAGERIALĂ 

2.2 Titularul activităţilor de curs    Conf.univ.dr. Cristina Tănăsescu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Asis.univ.dr. Cristina Popa 

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 activităţilor 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 

învăţământ 

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

Distribuţia fondului de timp                                                            ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                             36 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                                                                             20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   30 

Tutoriat 4 

Examinări 4 

Alte activităţi ..................................                                       

3.7 Total ore studiu individual      94 

3.9 Total ore pe semestru            150 

3.10 Numărul de credite              6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1 de curriculum        ● Nu este cazul 

4.2 de competenţe        ● Nu este cazul 
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a                                     

cursului                  

● Nu este cazul 

5.2. de desfăşurare a                                    

seminarului/laboratorului 

● Nu este cazul 

    

6. Competenţele specifice acumulate 

 

C
o
m

p
et

en
țe

  

p
ro

fe
si

o
n
al

e 

 identifice și să aplice principiile de luare a deciziilor manageriale eficiente  

 distingă dintre deciziile de producție pe termen scurt termen și pe termen lung  

 Descrie concepte ca cerere, ofertă , costurile , productivitate, natura industriei și diferite tipuri 

de concurență 

 Să explice rolul profitului în economia de piață 

 Să aplice cele cinci forțe pentru a analiza sustenabilitatea profiturilor unei industrii 

 Să aplice valoarea actualizată , analiza marginală , funcțiile costuri și venituri , pentru a 

identifica deciziile manageriale optime 

C
o
m

p
et

en
țe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Disciplina Economie managerială promovează un comportamant economic responsabil ṣi eficient, 

bazat pe o componentӑ teoreticӑ consistentӑ in domeniu, dublatӑ de o conṣtientizare a implicaṭiilor 

de naturӑ eticӑ, contribuind la dobândirea următoarelor competențe transversale: 

 Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de 

muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă. 

 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de 

tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. 

 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi 

tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Obiectivul principal al Economiei mangeriale este de a oferi 

studenților o înțelegere de bază a teoriei economice și instrumente 

analitice care pot fi utilizate în problemele de luare a deciziilor: 

 dezbaterea, tratarea, utilizarea adecvată a principalelor 

noţiuni, concepte, tehnici, folosite la nivel microeconomic 

cu accentuarea aspectelor pragmatice şi aplicative; 

 dezvoltarea deprinderilor şi a capacităţilor practice din 

domeniul activităţii de firmă. 

7.2 Obiectivele specifice              a dezvolta capacitatea studenților de a analiza mediul 

economic în care operează entități de afaceri și de a înțelege 

modul în care deciziile manageriale pot varia în diferite 

constrângeri  

 să aplice principiile moderne și metode de microeconomie la 

probleme de afaceri din lumea reală în diferite contexte și în 

cele din urmă, de a iniția si a desfășura afaceri eficient . 
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 să-i învețe pe studenți să utilizeze modele economice , pentru 

a identifica elementele relevante ale unei probleme de 

conducere , de a identifica relatiile lor , și a le formula într-un 

model managerial la care pot fi aplicate instrumente de luare a 

deciziilor  

    

8.  Conţinuturi 

 

8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 

Introducere în economie managerială Expunerea; Dezbaterea și 

problematizarea; Studiul de 

caz; Demonstrația; 

2 ore 

Forțele pieței : cererea și oferta Expunerea; Dezbaterea și 

problematizarea; Studiul de 

caz; Demonstrația; 

4 ore 

Analiza cererii cantitative. Determinarea funcției 

cererii 

Expunerea; Dezbaterea și 

problematizarea; Studiul de 

caz; Demonstrația; 

2 ore 

Teoria comportamentului consumatorului Expunerea; Dezbaterea și 

problematizarea; Studiul de 

caz; Demonstrația; 

2 ore 

Procesul de producție și determinarea costurilor Expunerea; Dezbaterea și 

problematizarea; Studiul de 

caz; Demonstrația; 

4 ore 

Organizarea Firmei Expunerea; Dezbaterea și 

problematizarea; Studiul de 

caz; Demonstrația; 

2 ore 

Natura Industriei Expunerea; Dezbaterea și 

problematizarea; Studiul de 

caz; Demonstrația; 

2 ore 

Mecanisme de formare a prețurilor firmei pe o 

piața cu concurența perfecta, monopolistica, de 

oligopol, de monopol 

Expunerea; Dezbaterea și 

problematizarea; Studiul de 

caz; Demonstrația; 

2 ore 

Modele oligopolului  Expunerea; Dezbaterea și 

problematizarea; Studiul de 

caz; Demonstrația; 

2 ore 

Teoria jocului Expunerea; Dezbaterea și 

problematizarea; Studiul de 

caz; Demonstrația; 

4 ore 

Strategii de stabilire a prețurilor pentru firmele cu 

putere de piață 

Expunerea; Dezbaterea și 

problematizarea; Studiul de 

caz; Demonstrația; 

2 ore 

Bibliografie 

 Tănăsescu Cristina – Economie manageriala – note de curs, Ed. Univ. « Lucian Blaga » Sibiu, 
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2013 

 Timothy C.G. Fisher, David Prentice, Robert Waschik – Managerial Economics: a strategic 

approach, Routledge, 2010 

 William F. Samuelson, Stephen G. Marks - Managerial Economics, Editura: John Wiley & Sons 

Ltd, 2012 

 Michael R.Baye, Managerial Economics and Business Strategy, 7th/8th edition, McGraw Hill 

International Edition 2010/2013 (7th edition, 8th edition) 

 

8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 

Introducere în Economia manageriala Expunerea; Dezbaterea și 

problematizarea; Studiul de 

caz; Demonstrația; Lucrul în 

echipӑ 

4 ore 

Fundamentele economiei manageriale. Studiul de 

caz: Red Team & White Team 

Expunerea; Dezbaterea și 

problematizarea; Studiul de 

caz; Demonstrația; Lucrul în 

echipӑ 

2 ore 

Fundamentele economiei manageriale. Studiul de 

caz: BlackBerry between „Change‟ and „Forward‟ 

Expunerea; Dezbaterea și 

problematizarea; Studiul de 

caz; Demonstrația; Lucrul în 

echipӑ 

2 ore 

Forțele pieței: Cererea și oferta . Studiu de caz: 

Marks and Spencer: Past, Present and Future 

Expunerea; Dezbaterea și 

problematizarea; Studiul de 

caz; Demonstrația; Lucrul în 

echipӑ 

2 ore 

Estimarea cererii. Studiu de caz: Estimating 

Demand in Emerging Markets for Kodak Express 

Expunerea; Dezbaterea și 

problematizarea; Studiul de 

caz; Demonstrația; Lucrul în 

echipӑ 

2 ore 

Teoria producției și calculul costurilor. Case Study: 

Ryanair – The Low Fares Airline: Whither Now? 

Expunerea; Dezbaterea și 

problematizarea; Studiul de 

caz; Demonstrația; Lucrul în 

echipӑ 

2 ore 

Organizarea firmei. Case Study: ZARA: Staying 

Fast and Fresh 

Expunerea; Dezbaterea și 

problematizarea; Studiul de 

caz; Demonstrația; Lucrul în 

echipӑ 

2 ore 

Natura industriei. Case Study: Google Inc. Expunerea; Dezbaterea și 

problematizarea; Studiul de 

caz; Demonstrația; Lucrul în 

echipӑ 

2 ore 

Natura industriei. Case Study: Apple‟s Iphone: 

Calling Europe or Europe Calling? 

Expunerea; Dezbaterea și 

problematizarea; Studiul de 

caz; Demonstrația; Lucrul în 

2 ore 
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echipӑ 

Modele de oligopol. Case Study: Renault-Nissan 

Alliance: Success by Integration 

Expunerea; Dezbaterea și 

problematizarea; Studiul de 

caz; Demonstrația; Lucrul în 

echipӑ 

2 ore 

Strategii de preț. Case Study: Challenges at Time 

Warner (I) 

Expunerea; Dezbaterea și 

problematizarea; Studiul de 

caz; Demonstrația; Lucrul în 

echipӑ 

2 ore 

Strategii de preț. Case Study: Challenges at Time 

Warner (II) 

Expunerea; Dezbaterea și 

problematizarea; Studiul de 

caz; Demonstrația; Lucrul în 

echipӑ 

2 ore 

Strategii de preț. Case Study: Philips versus 

Matsushita: The Competitive Battle Continues (III) 

Expunerea; Dezbaterea și 

problematizarea; Studiul de 

caz; Demonstrația; Lucrul în 

echipӑ 

2 ore 

Bibliografie 

 Tănăsescu Cristina – Economie manageriala – note de curs, Ed. Univ. « Lucian Blaga » Sibiu, 

2013 

 William F. Samuelson, Stephen G. Marks - Managerial Economics, Editura: John Wiley & Sons 

Ltd, 2012 

 Michael R.Baye, Managerial Economics and Business Strategy, 7th/8th edition, McGraw Hill 

International Edition 2010/2013 (7th edition, 8th edition) 

 David Besanko, David Dranove, Mark Shanley, Scott Schaefer, Economics of Strategy, John 

Wiley&Sons, 2010 

 Luke M. Froeb, Brian T. McCann, Michael R. Ward, Mikhael Shor, Managerial Economics. A 

problem solving approach, Third Edition, South – Western Cengage Learning, 2013  

 Cristopher Thomas, Charles Maurice, Managerial Economics: Foundations of Business Analysis 

and Strategy, 11th edition, McGRaw Hill, 2012  

 Guyot, Marc, Vrânceanu, Radu; Economie manageriale. Theorie, cas, exercices corriges, Gualino 

editeur, Lextenso editions, Paris, 2008 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Disciplina Economie managerială asigură însușirea noțiunilor fundamentale necesare oricărui economist 

care lucreazӑ in domeniu ṣi iṣi desfӑṣoarӑ activitatea pe o piaṭӑ.  Partea teoreticӑ oferӑ baza pe care se 

fundamentează majoritatea competențelor specifice profesiei, iar partea aplicaticӑ oferӑ cadrul propice 

simulӑrii actitivӑṭilor tipice din domeniul administrӑrii afacerilor, asigurand in acelaṣi timp ṣi paleta de 

competenṭe transversale atat de apreciate de cӑtre majoritatea angajatorilor la nivel naṭional ṣi 

internaṭional.   
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10. Evaluare 

 

Tip activitate         10.1 Criterii de 

evaluare 

10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere din                                                         

nota finală      

10.4 Curs              Cunoașterea și 

înțelegerea noțiunilor 

specifice 

Examen scris în două 

părți: subiect clasic și 

grilă 

60% 

10.5 Seminar/laborator Rezolvarea de 

probleme 

Proiect de grup 

Proiect individual 

20% 

Studii de caz, proiecte 

de echipă, participare 

la discuții 

Evaluare pe parcurs a 

contribuțiilor 

20% 

10.6 Standard minim de performanţă                                                        

 Studentul cunoaşte care sunt principalele concepte, le recunoaşte şi le defineşte corect; 

 Cunoaşte cel puţin o parte dintre formulele de calcul şi le foloseşte corespunzător; 

 Limbajul de specialitate este simplu, dar corect utilizat; 

 Dovedeşte cunoaşterea bibliografiei obligatorii recomandate;  

 Studentul cunoaşte şi foloseşte corect noţiunile şi conceptele studiate. 

 

 

Data completării      Semnătura titularului de curs      Semnătura titularului de seminar 

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

 

Data avizării în departament                Semnătura şefului departamentului 

..............................................         ..............................................      


