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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   Departamentul de Management, Marketing și Administrarea 

Afacerilor 
1.4 Domeniul de studii                 Management 
1.5 Ciclul de studii                   Licenţă 
1.6 Programul de studii/Calificarea    Management 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei              METODE CANTITATIVE ÎN MANAGEMENT 
2.2 Titularul activităţilor de curs    Prof.univ.dr. Liviu Mihăescu 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.dr. Lucia Frăticiu 
2.4 Anul de studiu III 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                             25 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                                                                            21 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   20 
Tutoriat 0 
Examinări 3 
Alte activităţi  0 
3.7 Total ore studiu individual      69 
3.9 Total ore pe semestru            125 
3.10 Numărul de credite              5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum        ● Discipline obligatorii precursoare: Matematica aplicata in economie 
4.2 de competenţe        ● 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a                                     
cursului                  

● sala cu dotari pentru proiectie 

5.2. de desfăşurare a                                    
seminarului/laboratorului 

● Termenul predării lucrărilor de seminar (referatelor) este stabilit de 
titular de comun acord cu studentii. 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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Identificarea, analiza şi gestionarea elementelor care definesc mediul intern şi extern al organizaţiei 
prin diagnosticare şi analiză SWOT 

 Identificarea  teoriilor,  conceptelor,  metodelor şi instrumentarului necesare proceselor 
manageriale,  în corelaţie cu mediul organizaţiei 

 Explicarea, interpretarea şi corelarea factorilor care constituie mediul intern şi extern al 
organizaţiei în dinamica acestora 

 Aplicarea de metode, tehnici  şi instrumente manageriale în rezolvarea de probleme/situaţii 
bine definite în dinamica mediului intern şi extern al organizaţiei 

 Evaluarea critic-constructivă a utilizării metodelor de monitorizare şi diagnosticare a 
mediului intern şi extern al organizaţiei 

 Realizarea de lucrări de analiză, diagnoză, audit privind funcţionarea organizaţiei  
Elaborarea şi implementarea de strategii şi politici ale organizaţiei  

 Identificarea conceptelor, metodelor şi instrumentarului necesare elaborării de strategii şi 
politici organizaţionale 

 Explicarea conceptelor, metodelor şi instrumentarului necesare elaborării de strategii şi 
politici organizaţionale 

 Aplicarea de metode, tehnici şi instrumente manageriale de elaborare, implementare, 
monitorizare şi revizuire a strategiilor şi politicilor organizaţiei 

 Utilizarea de metode şi criterii de evaluare  a strategiilor şi politicilor organizaţionale 
 Realizarea de proiecte de implementare a strategiilor şi politicilor organizaţionale   

Elaborarea şi implementarea sistemului managerial şi a subsistemelor sale (alocare şi realocare de 
resurse şi activităţi) 

 Descrierea conceptelor de bază şi a metodelor specifice sistemului managerial şi a 
subsistemelor sale 

 Explicarea concepte-lor de bază şi a metodelor specifice sistemului managerial şi a 
subsistemelor sale 

 Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru eficientizarea sistemului managerial şi a 
subsistemelor sale 

 Evaluarea critic-constructivă a funcţionării, a sistemului managerial şi a subsistemelor sale 
 Realizarea de studii/lucrări privind funcţionarea sistemului managerial şi a subsistemelor 

sale 
Identificarea, selectarea  şi utilizarea modalităţilor de previzionare, organizare, coordonare, 
antrenare şi control-evaluare 

 Recunoaşterea funcţiilor manageriale (previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi 
control-evaluare) 

 Interpretarea fenomenelor, situaţiilor şi proceselor organizaţionale din perspectiva 
funcţiilor manageriale   

 Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru previzionare, organizare, coordonare, 
antrenare şi control-evaluare în organizaţii 

 Evaluarea aplicării modalităţilor de previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi 
control-evaluare 

 Realizarea de studii/lucrări de previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi control-
evaluare în organizaţii 
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 Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de munca 
riguroasă, eficientă şi responsabilă 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei  însuşirea şi valorificarea conceptelor de bază din managementul 

bazat pe metode cantitative; 
 formarea de capacităţi necesare pentru aplicarea cunoştinţelor 

fundamentale din domeniu în activitatea managerială.; 
7.2 Obiectivele specifice              cunoaşterea şi înţelegerea diferitelor concepte de bază, a 

componentelor managementului  bazat pe metode cantitative şi a 
caracteristicilor fiecăreia; 

  operarea cu algoritmii şi metodele fundamentale de calcul; 
 definirea corectă a obiectului de studiu al managementului bazat 

pe metode cantitative şi stabilirea relaţiilor pe care acesta le are cu 
alte ştiinţe; 

 identificarea unor situaţii concrete de aplicare a teoriilor şi 
principiilor de management  bazat pe metode cantitative; 

 prezentarea şi însuşirea de către studenţi a pricipalilor algoritmi de 
ordonanţare a producţiei bazati pe metode ale cercetării 
operaţionale. 

    
8. Conţinuturi 

8.1 Curs                              Metode de 
predare 

Observaţii 

Analiza cantitativă, calitativă şi procesul de luare a deciziei 

prelegerea 
 

6 ore 
Modelarea problemelor de transport - Probleme de transport 
echilibrate 

2 ore 

Modelarea problemelor de transport - Probleme de transport 
neechilibrate 

2 ore 

Modelarea problemelor de distribuţie prin modele de reţea 4 ore 
Modele de stocare 
 Model de stocare cu cerere constanta 
 Model de stocare cu cerere constanta si aprovizionare pe loturi 

2 ore 

Modele de stocare 
 Model de stocare cu cerere constanta si lipsa de stoc 
 Model de stocare cu cerere variabila 

2 ore 

Fire de aşteptare 4 ore 
Simularea proceselor economice  2 ore 
Simularea activitati economice 2 ore 
Metode calitative 2 ore 
Bibliografie: 
 Dinescu Constantin, Fătu Ioan, Matematici pentru economişti, vol. I, II, III, E.D.P., Bucureşti, 

1995 
 Dobre Ioan, Mustaţă Floarea, Simularea proceselor economice, Curs ASE Bucureşti 
 Gagsdale Cliff, Spreadsheet Modelling and Decision Analysis, South-Western College 

Publishing, 2002 
 Luban Florica, Simulări în afaceri, Editura ASE, Bucureşti, 2005 
 Mihăescu Liviu, Metode cantitative in management, Editura Universităţii "Lucian Blaga" din 

Sibiu, 2009 
 Mitruţ Dorin, Culegere de probleme de Bazele Cercetării operaţionale, ASE Bucureşti, 2008 
 Mustaţă Floarea, Mărăcine Virginia Cercetări operaţionale, Curs ASE Bucureşti, 2007 
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 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 

 Roşca Liviu, Modelare şi simulare, Editura „Alma Mater“, Sibiu , 2003  
8.2 Seminar/laborator                 Metode de 

predare 
Observaţii 

Analiza cantitativă, calitativă şi procesul de luare a deciziei dezbatere 
problematizare 

6 ore 

Modelarea problemelor de transport - Probleme de transport 
echilibrate 

dezbatere 
problematizare 
aplicatii 

2 ore 

Modelarea problemelor de transport - Probleme de transport 
neechilibrate 

dezbatere 
problematizare 
aplicatii 

2 ore 

Modelarea problemelor de distribuţie prin modele de reţea dezbatere 
problematizare 
aplicatii 

4 ore 

Modele de stocare 
 Model de stocare cu cerere constanta 
 Model de stocare cu cerere constanta si aprovizionare pe loturi 

dezbatere 
problematizare 
aplicatii 

2 ore 

Modele de stocare 
 Model de stocare cu cerere constanta si lipsa de stoc 
 Model de stocare cu cerere variabila 

aplicatii 
prezentări teme 
de casă 

2 ore 

Fire de aşteptare dezbatere 
aplicatii 

4 ore 

Simularea proceselor economice  dezbatere 
prezentări teme 
de casă 

2 ore 

Simularea activitati economice dezbatere 
problematizare 
aplicatii 

2 ore 

Metode calitative dezbatere 
problematizare 
aplicatii 

2 ore 

Bibliografie: 
 Dinescu Constantin, Fătu Ioan, Matematici pentru economişti, vol. I, II, III, E.D.P., Bucureşti, 

1995 
 Dobre Ioan, Mustaţă Floarea, Simularea proceselor economice, Curs ASE Bucureşti 
 Gagsdale Cliff, Spreadsheet Modelling and Decision Analysis, South-Western College 

Publishing, 2002 
 Luban Florica, Simulări în afaceri, Editura ASE, Bucureşti, 2005 
 Mihăescu Liviu, Metode cantitative in management, Editura Universităţii "Lucian Blaga" din 

Sibiu, 2009 
 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 -, 
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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 
 Roşca Liviu, Modelare şi simulare, Editura „Alma Mater“, Sibiu , 2003 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
● Disciplina poate necesita revizuire si adaptare. 

 
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 partial             20% 
  Teme de curs              20% 
10.5 Seminar/laborator  Rezolvarea sarcinilor 

personale 
Calitatea proiectelor             20% 

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 
03.10.2016       ....................................... 

 


