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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   Finanțe - Contabilitate 
1.4 Domeniul de studii                 Finanțe 
1.5 Ciclul de studii                   Licență 
1.6 Programul de studii/Calificarea    Finanțe și Bănci 

 
2. Date despre disciplină 
 

2.1 Denumirea disciplinei              MODELARE ECONOMICĂ 
2.2 Titularul activităţilor de curs    Prof. univ. dr. Caraganciu Anatolie 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. univ. dr. Caraganciu Anatolie  
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul 

disciplinei 
DD 

 
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                             20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                              10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   10 
Tutoriat 2 
Examinări 2 
Alte activităţi   
3.7 Total ore studiu individual      44 
3.9 Total ore pe semestru            100 
3.10 Numărul de credite              4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1 de curriculum        Matematică aplicată în economie 
4.2 de competenţe        - 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a                                 
cursului                  

- 

5.2. de desfăşurare a                                    
seminarului/laboratorului 

- 
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6. Competenţele specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nț
e 

 
pr

of
es

io
na

le
  identificarea și definirea conceptelor, teoriilor, metodelor și instrumentelor cu care 

operează modelarea economică; 
 descrierea unor stări, sisteme, procese, fenomene financiare și monetare printr-o abordare 

de simulare; 
 generalizarea, particularizarea, integrarea  posibilităților de aplicare a modelării în 

argumentarea deciziilor; 

C
om

pe
te

nț
e 

tr
an

sv
er

sa
le

  identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și 
tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare 

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Cunoaşterea şi înţelegerea principalelor noţiuni cu care operează metodele de 
modelare a proceselor decizionale;  

7.2 Obiectivele specifice             Cunoașterea modalităților de modelare a deciziilor într-un mediu 
schimbător;  

 Însuşirea posibilităților de evaluare numerică a indicatorilor caracteristici 
proceselor monetare și financiare;  

 Interpretarea şi explicarea unor situaţii reale cu ajutorul instrumentelor 
oferite de modelare. 

    
8. Conţinuturi 
 

8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 
Procesul de modelare. Tehnica simulării. Modelarea economico-
matematică, alternativă experimentului din ştiinţele exacte. 

prelegerea 
 

2 ore 

Clase de modele. Gradul de similitudine între modelul și original. 
Sisteme informatice de management. Sisteme inteligente bazate pe 
procedee euristice. 

2 ore 

Cibernetica economică: definiția, noțiunile de bază, aria de 
aplicabilitate. Principiile și legitățile cibernetice. Echilibrele economiei 
de piață. 

2 ore 

Modelarea în teoria și practica finanțelor. Etapele de dezvoltare a 
stiinței finanțelor. 

2 ore 

Modelul costului capitalului. Modelul fundamental al pieței de capital. 2 ore 
Modelul de evaluare a acțiunilor. Modelul de arbitraj financiar. Modelul 
de arbitraj pe piața monetară și valutară. 

2 ore 

Modelul de management financiar. Modelul ipostazelor agentului 
economic.Rolul pieței monetare și de capital în spriginirea 
comportamentului rațional al agentului economic. 

2 ore 

Funcția de producție. studiul de caz 2 ore 
Obiectivele gestiunii financiare a firmei. Funcția de cost pe termen scurt 
și lung. Teorema de optimalitate a lui Bellman. Modelarea alocării unor 
fonduri băneşti în funcţie de efectele economice obţinute. 

prelegerea 
 

2 ore 

Modelul de analiză a drumului critic/cost pentru proiectele complexe.  2 ore 
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Componentele financiare și monetare în modele de creștere economică. 
Teoria neoclasică. prelegerea 

 

2 ore 

Componentele financiare și monetare în modele de creștere economică. 
Abordarea Keinesistă.  

2 ore 

Analiza sistemică şi construirea modelelor economico-   matematice.  2 ore 
Lectie de sinteză dezbaterea 2 ore 

Bibliografie 
 Brian D Bunday, Basic Linear Programming, University of Bradford, 1984 
 Camelia Ratiu-Suciu, Florica Luban, Daniela Hincu, Nadia Ciocoiu, Modelare economică, Editura 

ASE, 2009 
 Caraganciu Anatol, Instrumentarul de analiză a proceselor financiare, Prut Internațional, 2001 
 Clopper Almon, The Craft of Economic Modeling, Interindustry Economic Research Fund, Inc, 2014, 

http://inforumweb.umd.edu/papers/publishedwork/books/craft1.pdf 
 Dipak Basu, Economic Models: Methods, Theory and Applications, World Scientific Publisher, 2009 
 Marcel Boumans, How Economists Model the World into Numbers, Routledge Publisher, 2005 
 Stephen J. DeCanio, Economic Models of Climate Change A Critique, Palgrave Macmillan Ltd, 2003 

8.2 Seminar/laborator                 Metode de 
predare 

Observaţii 

Schema cibernetică a firmei. Asigurarea flexibilității și echilibrului în 
activitatea firmei.   

Dezbaterea 
 

2 ore 

Analiza activității firmei prin prisma funcțiilor sale. Studiul de caz. 
Dezbaterea, 

lucrul în echipe 

2 ore 
Aplicarea tehnicii de simulare în managementul firmei. 2 ore 
Elaborarea modelului de simulare pe genurile de activitate a firmei. 4 ore 
Proiecte de plan de afaceri pentru dezvoltarea firmei. 2 ore 
Modelul costului capitalului. Modelul fundamental al pieței de capital. 

Dezbaterea 
 

2 ore 
Modelul de evaluare a acțiunilor. Modelul de arbitraj financiar. Modelul 
de arbitraj pe piața monetară și valutară. 

4 ore 

Modelul de management financiar. Modelul ipostazelor agentului 
economic. 

2 ore 

Obiectivele gestiunii financiare a firmei. Funcția de cost pe termen scurt 
și lung. 

2 ore 

Componentele financiare și monetare în modele de creștere economică. 2 ore 
Proiecte de plan de afaceri pentru dezvoltarea firmei. Dezbaterea, 

lucrul în echipe 
4 ore 

Bibliografie 
 Alexandru Manole, Sisteme informatice de gestiune: modele teoretice și practice, Bucuresti, 2013 
 Bogdan Negrea, Virgil Damian, Calcul stocastic aplicat în inginerie financiară, Bucuresti, 2015 
 Camelia Ratiu-Suciu, Florica Luban, Daniela Hincu, Nadia Ciocoiu, Modelare economică, Editura 

ASE, 2009 
 Camelia Ratiu-Suciu, Florica Luban, Daniela Hîncu, Nadia Ene, Modelare economică aplicată: 50 

studii de caz, 525 teste, Bucuresti, 2002 
 Grigore Tătaru, Elemente de analiză matematică, Bucuresti, 2003 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Cursul are un caracter aplicativ. Studenții însușesc metodele de argumentare a deciziilor în afaceri prin 
modelare. Lucrând în grup mic, fiecare student participă nemijlocit la elaborarea unui studiu de caz, axat pe 
argumentarea deciziei.  
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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              Aprecierea nivelului 
cunoștințelor teoretice și 
aplicative. 

examen 50% 

10.5 Seminar/laborator Calitatea și complexitatea 
proiectului de grup 

dezbatere 30% 

Verificarea cunoștințelor 
prin teste parțiale 

corectare 20%  

10.6 Standard minim de performanţă   
Înțelegerea noțiunilor de bază a cursului. Utilizarea limbajului corespunzător domeniului. Rezolvarea a trei 
probleme diferite din capitolele cursului.                             

 
 
 
Data completării 
01.10.2016 

Semnătura titularului de curs 
 

…………………………………….. 

Semnătura titularului de seminar 
 

……………………………………. 
 

Data avizării în department 
03.10.2016 

Semnătura directorului departamentului 
 

…………………………………………. 
 


