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FIȘA DISCIPLINEI  
 

 
1. Date despre program  
1.1. Instituția de învățământ superior  Universitatea de Vest din Timișoara 
1.2. Facultatea Matematică și Informatică 
1.3. Departamentul Informatică 
1.4. Domeniul de studii Informatică 
1.5. Ciclul de studii licență 
1.6. Programul de studii / calificarea* Informatică / Administrator baze de date - 252101; 

Administrator de retea de calculatoare - 252301; Analist - 
251201; Asistent de cercetare în informatica - 214918; 
Asistent de cercetare în matematica-informatica - 212024; 
Profesor în învatamântul gimnazial - 233002; Programator - 
251202; Proiectant sisteme informatice - 251101 

 
2. Date despre disciplină  
2.1. Denumirea disciplinei MODELARE ECONOMICĂ 
2.2. Titularul activităților de curs Conf. univ. dr. Viorel Negruț 
2.3. Titularul activităților de seminar  Conf. univ. dr. Viorel Negruț 
2.4. Anul de studii 3 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare C 2.7. Regimul disciplinei DO 

 
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 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  30 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 12 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 18 
Examinări 6 
Tutoriat  9 

3.7. Total ore studiu individual  69 
3.8. Total ore pe semestru 125 
3.9. Număr de credite 5 
 
4. Precondiții (acolo unde e cazul) 
4.1. de curriculum Nu este cazul 
4.2. de competențe  Nu este cazul 
 
5. Condiții (acolo unde e cazul) 
5.1. de desfășurare a cursului Predare  online,  platforma  Moodle  

https://elearning.e-uvt.ro  
Baza materială (computer/laptop, conexiune 
internet); 
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Suportul de curs este încărcat pe platforma 
Moodle https://elearning.e-uvt.ro  
Alte materiale bibliografice sunt încărcate pe 
platforma Moodle https://elearning.e-uvt.ro  
 

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  Predare  online,  platforma  Moodle  
https://elearning.e-uvt.ro  
Baza materială (computer/laptop, conexiune 
internet);  
Materialul de seminar este încărcat pe platforma 
Moodle https://elearning.e-uvt.ro  
Alte materiale bibliografice sunt încărcate pe 
platforma Moodle https://elearning.e-uvt.ro  

 
 
 
 
6. Competențe specifice acumulate 
Competențe profesionale • Examinarea/observarea unui proces de afaceri 

real şi o descriere narativă a acestuia: 
• Construirea unui model al procesului de afaceri pe 

baza descrierii narative a realităţii 
• Invatarea tehnicilor și metodelor de analiză, 

agergare, modelare și raportare 
Competențe transversale  • Luarea deciziilor pe baza reprezentării grafice a 

modelului şi pe baza rezultatelor simulărilor; 
• lucrul în echipă pentru realizarea modelelor 

economice 
 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  
7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

• Capacitatea de a realiza simulări pe baza unui model de proces 
şi de a interpreta rezultatele acestor simulări pentru 
fundamentarea deciziilor de management. 

 

7.2. Obiectivele specifice  • Dobândirea abilităţilor teoretice şi practice pentru modelarea 
proceselor reale; 

• Analiza realității economice a unei întreprinderi şi construirea de 
modele economice; 

• Simularea modelelor de procese de afaceri folosind instrumente specifice; 
 

 
8. Conținuturi* 

8.1. Curs Metode de predare Observații 
1. Modelarea – 
elemente definitorii, 
concepte 

Prelegere, 
exemplificare, studii de 
caz 

Suportul de curs şi alte materiale 
suplimentare vor fi puse online la dispoziţia 
studenţilor 

2. Specificul modelării 
în domeniul financiar 

Prelegere, exemplificare, Suportul de curs şi alte materiale 
suplimentare vor fi puse online la dispoziţia 
studenţilor 
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studii de caz 

3. Modele de 
determinare a 
preferinţelor   
consumatorului 

Prelegere, exemplificare, 
studii de caz 

Suportul de curs şi alte materiale suplimentare vor fi puse 
online la dispoziţia studenţilor  

4. Optimizarea 
consumului – modele 
de analiză 

Prelegere, exemplificare, 
studii de caz 

Suportul de curs şi alte materiale suplimentare vor fi puse 
online la dispoziţia studenţilor  

5. Funcţia de producţie -   
modele de creştere 
economică 

Prelegere, exemplificare, 
studii de caz 

Suportul de curs şi alte materiale suplimentare vor fi puse 
online la dispoziţia studenţilor  

6. Modele de gestiune 
economico-financiară   
a firmei 

Prelegere, exemplificare, 
studii de caz 

Suportul de curs şi alte materiale suplimentare vor fi puse 
online la dispoziţia studenţilor  

7. Modele de optimizare 
a costului 

Prelegere, exemplificare, 
studii de caz 

Suportul de curs şi alte materiale suplimentare vor fi puse 
online la dispoziţia studenţilor  

8.Modele de calcul a 
dobânzilor simple 

Prelegere, exemplificare, 
studii de caz 

Suportul de curs şi alte materiale suplimentare vor fi puse 
online la dispoziţia studenţilor  

9. Modele de măsurare 
a performanţelor  
bancare 

Prelegere, exemplificare, 
studii de caz 

Suportul de curs şi alte materiale suplimentare vor fi puse 
online la dispoziţia studenţilor  

10 Modelarea deciziilor 
economice 

Prelegere, exemplificare, 
studii de caz 

Suportul de curs şi alte materiale suplimentare vor fi puse 
online la dispoziţia studenţilor  

11. Rezolvarea 
problemelor de 
transport  

Prelegere, exemplificare, 
studii de caz 

Suportul de curs şi alte materiale suplimentare vor fi puse 
online la dispoziţia studenţilor  

12. Rezolvarea 
problemelor de alocare 

Prelegere, exemplificare, 
studii de caz 

Suportul de curs şi alte materiale suplimentare vor fi puse 
online la dispoziţia studenţilor  

13. Rezolvarea 
problemelor de analiza 
decizionala 

Prelegere, exemplificare, 
studii de caz 

Suportul de curs şi alte materiale suplimentare vor fi puse 
online la dispoziţia studenţilor  

14. Managementul 
proiectelor 

Prelegere, exemplificare, 
studii de caz 

Suportul de curs şi alte materiale suplimentare vor fi puse 
online la dispoziţia studenţilor  

Bibliografie:  
1. Anghelache, C., Anghel., M. -Modelare economică. Concepte, teorie și studii de caz, Editura 

Economică, 2014 
2. Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., Reijers, H.A.: Fundamentals of Business Process 

Management, Springer, Berlin, 2013 
3. Havey, M.: Essential business process modeling. O'Reilly Media, Incorporated, 2005. 
4. Primii pasi în Business intelligence, www.chip.ro 
8.2. Seminar/laborator Metode de predare/ invățare Observații 

Alocarea eficienta a resurselor Prelegere, exemplificare, studii de caz Suportul pentru laborator va fi pus 



  

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ.I 

financiare online la dispoziţia studenţilor  

Estimarea valorii actiunilor la bursa Prelegere, exemplificare, studii de caz Suportul pentru laborator va fi pus 
online la dispoziţia studenţilor  

Planificare financiara: decizii 
rapide cu ajutorul Solverului 

Prelegere, exemplificare, studii de caz Suportul pentru laborator va fi pus 
online la dispoziţia studenţilor  

Probleme de transport si distributie Prelegere, exemplificare, studii de caz Suportul pentru laborator va fi pus 
online la dispoziţia studenţilor  

Decizii probabilistice pe baza 
prognozelor 

Prelegere, exemplificare, studii de caz Suportul pentru laborator va fi pus 
online la dispoziţia studenţilor  

Analiza informatiilor folosind 
functii statistice pentru baze de 
date 

Prelegere, exemplificare, studii de caz Suportul pentru laborator va fi pus 
online la dispoziţia studenţilor  

Modelarea cresterii exponentiale Prelegere, exemplificare, studii de caz Suportul pentru laborator va fi pus 
online la dispoziţia studenţilor  

Bibliografie 
1. Anghelache, C., Anghel., M. -Modelare economică. Concepte, teorie și studii de caz, Editura 

Economică, 2014 
2. Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., Reijers, H.A.: Fundamentals of Business Process 

Management, Springer, Berlin, 2013 
3. Primii pasi în Business intelligence, www.chip.ro 
4. Tutorial Power BI, https://powerbi.microsoft.com/en-us/ 

 
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 
asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului   
• Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se predă în alte centre universitare din tara si din străinătate 

Pentru o mai buna adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc întâlniri cu câţiva 
reprezentaţi ai mediului de afaceri. 

 
10. Evaluare* 

Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare** 10.2. Metode de 
evaluare***  

10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs - Cunoaşterea noțiunilor şi 
notațiilor folosite în modelarea 
economică 
 

Prezentarea unei 
aplicatii pe platforma 
de Elearning 
/GoogleMeet 

50% 

10.5. 
Seminar/laborator 

- Capacitatea de a construi un 
model pentru o situație dată 

Sarcini de lucru pe  
calculator (platforma 
de Elearning) pe 
parcursul semestrului 

50% 

- Capacitatea de a simula un 
model  economic 

10.6. Standard minim de performanță 
Abilitatea de a implementa si simula modelul economic 
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Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 
    Conf. univ. dr. Viorel Negruț  Conf. univ. dr. Viorel Negruț 
                            
 
 
      Semnătura directorului de departament,  
       Lect. univ. dr. Flavia Micotă 
       


