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FIȘA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

1.2 Facultatea        Facultatea de Științe Economice 

1.3 Departamentul   Management, Marketing si 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              METODE CANTITATIVE ŞI CALITATIVE ÎN 

MANAGEMENTUL MODERN 

2.2 Titularul activităţilor de curs    Prof.univ.dr. Liviu Mihăescu 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof.univ.dr. Liviu Mihăescu 
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 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          2 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                             60 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                                                                             60 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   24 

Tutoriat  

Examinări  

Alte activităţi   

3.7 Total ore studiu individual      144 

3.9 Total ore pe semestru            200 

3.10 Numărul de credite              8 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4 de curriculum         discipline obligatorii precursoare: Management,  Matematica 

aplicata in economie 

4.2 de competenţe         identificarea rolurilor si responsabilitătilor într-o echipă si 

aplicarea de tehnici de relationare eficiente în cadrul  echipei 

(deprinse în cadrul studiilor de licentă) 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 
5.1. de desfăşurare a                                     

cursului                  
 Sala de curs dotata cu videoproiector si tabla. Conexiune 

Internet; 

 Sala de seminar/lab dotata cu calculatoare, videoproiector 

si tabla. Conexiune Internet 
5.2. de desfăşurare a                                    

seminarului/laboratorului 
 termenul predării lucrărilor de seminar(referatelor) este stabilit 

de titular de comun acord cu masteranzii. Nu se vor accepta 

cererile de amânare a acestuia pe motive altfel decât obiectiv 

întemeiate. 
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6. Competenţele specifice acumulate 
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 analiza critic-constructiva 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 funcţionării sistemului managerial şi a subsistemelor sale și 

aplicarea principiilor şi metodelor specifice pentru eficientizarea acestora; 

 explicarea şi interpretarea cantitativă și calitativă, în mod diacronic și sincronic, a informațiilor 

extrase din baze de date; 

 identificarea și soluționarea în timp real a unei probleme reale / ipotetice , de management , cu 

ajutorul tehnologiilor informației și comunicațiilor. 
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  realizarea unui proiect complex, prin asumarea cu responsabilitate a sarcinilor specifice rolului 

într-o echipă plurispecializată și autocondusă; 

 soluţionarea în timp real, în condiţii de independență decizională, a unei probleme etice 

reale/ipotetice de la locul de muncă. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei  însuşirea şi valorificarea conceptelor avansate ale metodelor 

cantitative si calitative folosite in managementul modern 

 dezvoltarea deprinderilor şi a capacităţilor practice din domeniul 

activităţii de management bazat pe metodele cantitative si 

calitative. 

7.2 Obiectivele specifice              fixarea deprinderilor practice din activitatea curentă de 

management al firmei folosind metode cantitative si calitative 

 dezvoltarea abilităţilor argumentative ale masteranzilor 

 formarea de capacităţi necesare pentru aplicarea 

cunoştinţelor fundamentale din domeniu în activitatea 

economico-managerială;dezvoltarea deprinderilor şi a 

capacităţilor practice de aplicare a metodelor cantitative si a 

celor calitative in managementul modern. 
 

    

8. Conţinuturi 
8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 

1. Statistica descriptiva Prelegere, dezbatere, aplicații 2 ore 

2. Metode de analiza  uni si bi-variata a 

variabilelor masurabile 

Prelegere, dezbatere, aplicații 2 ore 

3. Metode de analiza sclara Prelegere, dezbatere, aplicații 2 ore 

4. Inferenta statistica. Testarea ipotezelor 

privind media unei populatii 

Prelegere, dezbatere, aplicații 4 ore 

5. Distributia binomială Prelegere, dezbatere, aplicații 2 ore 

6. Distributia Poisson Prelegere, dezbatere, aplicații 2 ore 

7. Distributia X
2
 Prelegere, dezbatere, aplicații 2 ore 

8. Distributia t  - Student Prelegere, dezbatere, aplicații 2 ore 

9. Distributia Fisher Prelegere, dezbatere, aplicații 2 ore 

10. Modele de regresie liniara Prelegere, dezbatere, aplicații 4 ore 

11. Modele de estimare Prelegere, dezbatere, aplicații 4 ore 

Bibliografie 
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 Mărăcine Virginia, Decizii manageriale. Îmbunătăţirea performanţelor decizionale ale firmei, 

Editura Economică, Bucureşti, 1999 

 Mihăescu Liviu, The future of Information Management Systems, în Integrarea Euroatlantică şi 

dezvoltarea economică - studii economice -, Popescu Dan (coord.) , Editura Economică, 

Bucureşti, 1999 

 Mitruţ Dorin, Culegere de probleme de Bazele Cercetării operaţionale, ASE Bucureşti, 2008 

 Mustaţă Floarea, Mărăcine Virginia Cercetări operaţionale, Curs ASE Bucureşti, 2007 

 Nădejde Ileana (coord.), Probleme de cercetare operaţională - programare matematică -, 

Editura Academiei RSR, Bucureşti, 1971 

 Nica Vasile, Mustaţă Floarea, Ciobanu Gheorghe, Mărăcine Virginia, Cercetări operaţionale I, 

Programare liniară, Problema de transport, Teoria jocurilor, Curs ASE Bucureşti 

 Popescu Octavian (coord.), Matematici aplicate în economie, E.D.P., Bucureşti, 1999 

 Roşca Liviu, Modelare şi simulare, Editura „Alma Mater“, Sibiu   

 Wagner M. Harvey, Principles of Operations Research, With Applications to Managerial 

Decisions, Prentice Hall, 1969 

 

8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 

1. Statistica descriptiva Prelegere, dezbatere, aplicații 2 ore 

2. Metode de analiza  uni si bi-variata a 

variabilelor masurabile 

Prelegere, dezbatere, aplicații 2 ore 

3. Metode de analiza sclara Prelegere, dezbatere, aplicații 2 ore 

4. Inferenta statistica. Testarea ipotezelor 

privind media unei populatii 

Prelegere, dezbatere, aplicații 4 ore 

5. Distributia binomială Prelegere, dezbatere, aplicații 2 ore 

6. Distributia Poisson Prelegere, dezbatere, aplicații 2 ore 

7. Distributia X
2
 Prelegere, dezbatere, aplicații 2 ore 

8. Distributia t  - Student Prelegere, dezbatere, aplicații 2 ore 

9. Distributia Fisher Prelegere, dezbatere, aplicații 2 ore 

10. Modele de regresie liniara Prelegere, dezbatere, aplicații 4 ore 

11. Modele de estimare Prelegere, dezbatere, aplicații 4 ore 

Bibliografie 

 Mărăcine Virginia, Decizii manageriale. Îmbunătăţirea performanţelor decizionale ale firmei, 

Editura Economică, Bucureşti, 1999 

 Mihăescu Liviu, The future of Information Management Systems, în Integrarea Euroatlantică şi 

dezvoltarea economică - studii economice -, Popescu Dan (coord.) , Editura Economică, 

Bucureşti, 1999 

 Radu Ioan, Informatică pentru managementul firmei, Editura Tribuna Economică, 2001 

 Mitruţ Dorin, Culegere de probleme de Bazele Cercetării operaţionale, ASE Bucureşti, 2008 

 Mustaţă Floarea, Mărăcine Virginia Cercetări operaţionale, Curs ASE Bucureşti, 2007 

 Nădejde Ileana (coord.), Probleme de cercetare operaţională - programare matematică -, 

Editura Academiei RSR, Bucureşti, 1971 

 Nica Vasile, Mustaţă Floarea, Ciobanu Gheorghe, Mărăcine Virginia, Cercetări operaţionale I, 

Programare liniară, Problema de transport, Teoria jocurilor, Curs ASE Bucureşti 

 Popescu Octavian (coord.), Matematici aplicate în economie, E.D.P., Bucureşti, 1999 

 Roşca Liviu, Modelare şi simulare, Editura „Alma Mater“, Sibiu   

 Wagner M. Harvey, Principles of Operations Research, With Applications to Managerial 
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Decisions, Prentice Hall, 1969 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 
● Disciplina este extrem de mobilă, de aceea,  revizuirea și adaptarea ei este o necesitate și o realitate. 

 

10. Evaluare 
Tip activitate         10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din                                                         

nota finală 

10.4 Curs               Verificare             40% 

  Examen parțial             20% 

  Teme de curs              10% 

10.5 Seminar/laborator  Rezolvarea sarcinilor 

personale 

Calitatea proiectelor             30% 

10.6 Standard minim de performanţă   

       ●   obţinerea a minim notei 5 la evaluarea finală; 

 prezentarea portofoliului complet; 

 activitate la seminarii.                      

 

 

Data completării      Semnătura titularului de curs     Semnătura titularului de seminar 

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

 

 

Data avizării în departament                Semnătura şefului departamentului 

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

 


