
 
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Bazele Ciberneticii Economice 

2.2 Titularul activităţilor de curs  

2.3 Titularul activităţilor de seminar  

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul  2 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 48 din care:   3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 24 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 24 

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

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

Tutoriat  5 

Examinări 4 

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

3.7 Total ore studiu individual 77 

3.9 Total ore pe semestru 125 

3. 10 Numărul de credite 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 

1.2 Facultatea  Economie şi Administrarea Afacerilor   

1.3  Departamentul Administrarea Afacerilor 

1.4 Domeniul de studii  Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii/Calificarea Informatică Economică 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   Matematică Aplicată în Economie, Cercetări Operaţionale 
 

4.2 de competenţe  Cunoaşterea noţiunilor fundamentale de economie şi matematică 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 

cursului  

 

 Sală de curs dotată cu calculator, videoproiector si software adecvat 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului 
 Sală dotată cu calculatoare si software adecvat 



 
 

 

 

 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

Cibernetica: concepte, istoric, metode. Structura unui sistem 

cibernetic. 

Prelegere participativă, 

Expunere interactivă 

2 ore 

Principiile modelarii cibernetice Prelegere participativă, 

Expunere interactivă 

2 ore 

Proprietăţile sistemelor cibernetice. Principiile generale ale 

organizării şi funcţionării sistemelor cibernetice 

Prelegere participativă, 

Expunere interactivă 

2 ore 

Reprezentarea formală a conceptului de sistem cibernetic. 

Tipologia sistemelor cibernetico-economice 

Prelegere participativă, 

Expunere interactivă 

2 ore 

Reprezentarea ecuaţională a modelelor cibernetico-

economice. Tipuri de variabile. Clasificarea modelelor 

cibernetice 

Prelegere participativă, 

Expunere interactivă 

2 ore 

Construirea modelului matematic asociat unui sistem 

cibernetic. Estimarea parametrilor pe baza datelor statistice 

Prelegere participativă, 

Expunere interactivă 

2 ore 

Stabilitatea sistemelor cibernetice. Stări de echilibru. 

Controlul şi reglarea sistemelor cibernetice. 

Prelegere participativă, 

Expunere interactivă 

2 ore 

Modele liniare discrete omogene şi neomogene. Tipuri de 

traiectorii 

Prelegere participativă, 

Expunere interactivă 

2 ore 

Modele liniare continue omogene şi neomogene. Tipuri de Prelegere participativă, 2 ore 

6. Competenţele specifice acumulate  
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 C1.2. Explicarea si interpretarea cerintelor specifice  investigarii fenomenelor si proceselor economice 

 C1.5. Elaborarea si stucturarea informatica a alternativelor  de solutionare a problemelor din organizatie 

 C2.2.Explicarea  claselor de probleme folosind proceduri reutilizabile pentru accesarea resurselor  
informatice 

 C4.3.Rezolvarea de probleme bine  definite din economie prin aplicarea de proceduri integrabile  in 
sisteme software complexe 

 C6.2.Explicarea şi interpretarea cerintelor pentru preoiectarea si dezvoltarea de  noi sisteme 
informationale  / sisteme informatice 
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  CT3. 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  Cibernetica economică se ocupă cu studierea structurii, funcţionării şi reglării 

sistemelor economice reale, utilizând formalismul matematic 

7.2 Obiectivele specifice   Elaborarea şi rezolvarea unor modele economico-matematice ale 
sistemelor economice reale 

 Cunoasterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor si metodelor de 
bază ale domeniului si ale ariei de specializare 

 Aprofundarea cunostintelor teoretice si realizarea unor conexiuni între 
fenomenele studiate 

 Aplicarea metodelor modelării economice în practica economică 
 



 
 

 

traiectorii Expunere interactivă 

Modele dinamice neliniare. Tipuri de echilibre Prelegere participativă, 

Expunere interactivă 

2 ore 

Proprietăţile sistemelor dinamice liniare: contolabilitate, 

observabilitate, accesibilitate şi detectabilitate. 

Prelegere participativă, 

Expunere interactivă 

2 ore 

Formularea problemei de control optimal în caz continuu şi în 

caz discret. Principiul lui Pontriaghin 

Prelegere participativă, 

Expunere interactivă 

2 ore 

 

Bibliografie 

 

 L. Spircu, E. Scarlat, G. Oprescu - Bazele Ciberneticii Economice, Ed. ASE, Bucureşti, 2002 

 S. Stancu - Modelarea Cibernetică a Fenomenelor Economice, Ed. ASE, Bucureşti, 2003 

 E. Scarlat, N. Chiriţă - Bazele Ciberneticii Economice, Ed. Economică, Bucureşti, 1997 

 L. Spircu, A. Galupa -  Bazele Ciberneticii Economice, Ed. ASE, Bucureşti, 2002 

 G. Oprescu, L. Spircu, M. Zaharia - Bazele Ciberneticii Economice, Ed.INFOREC,  Bucureşti, 1997 
 

 

8. 2 Seminar/laborator 
Metode de predare Observaţii 

Sistemul cibernetic al firmei Exemple și aplicații 2 ore 

Exemple de modele cibernetico-economice Exemple și aplicații 2 ore 

Recapitulare ecuaţii diferenţiale Exemple și aplicații 2 ore 

Metode de calcul ale matricei fundamentale de soluţii: met. 

directă, met. Sylvester-Lagrange 

Exemple și aplicații 2 ore 

Metode de calcul ale matricei fundamentale de soluţii: met. 

diagonalizării 

Exemple și aplicații 2 ore 

Aplicatii numerice la modele liniare discrete unidimensionale şi 

bidimensionale 

Exemple și aplicații 2 ore 

Modelul Kaldor clasic Exemple și aplicații 2 ore 

Modelul Kaldor cu anticipări adaptative Exemple și aplicații 2 ore 

Utilizarea mediului Matlab pentru trasarea traiectoriilor de 

evoluţie 

Exemple și aplicații 2 ore 

Aplicatii numerice la modele liniare continue Exemple și aplicații 2 ore 

Aplicati numerice la prop.sist.: controlabilitate, observabilitate, 

accesibilitate şi detectabilitate 

Exemple și aplicații 2 ore 

Rezolvarea problemei de control optimal Exemple și aplicații 2 ore 

Bibliografie 

 

 L. Spircu, E. Scarlat, G. Oprescu - Bazele Ciberneticii Economice, Ed. ASE, Bucureşti, 2002 

 S. Stancu - Modelarea Cibernetică a Fenomenelor Economice, Ed. ASE, Bucureşti, 2003 

 E. Scarlat, N. Chiriţă - Bazele Ciberneticii Economice, Ed. Economică, Bucureşti, 1997 

 L. Spircu, A. Galupa -  Bazele Ciberneticii Economice, Ed. ASE, Bucureşti, 2002 

 G. Oprescu, L. Spircu, M. Zaharia - Bazele Ciberneticii Economice, Ed.INFOREC,  Bucureşti, 1997 
 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Tematica disciplinei este în concordanţă cu programa analitică a altor centre universitare, asigură studenţilor 

asimilarea conceptelor şi instrumentelor  pentru îndeplinirea funcţiilor în organizaţia economică, pentru atingerea 

obiectivelor propuse și formarea unei viziuni de ansamblu asupra entităților economico-sociale. 

 



 
 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs 

Corectitudinea si 

completitudinea 

cunostinţelor, coerenţa 

logică, gradul de asimilare 

a limbajului de specialitate 

 

Evaluare finală în sesiunea de 

examene – examen  scris 

 

60% 

10.5 Seminar/laborator 

Corectitudinea si 

completitudinea 

cunostinţelor 

 

Prezentare referat 

 

20% 

Test scris 20% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Cunoasterea conceptelor teoretice (principii, metode, instrumente) 

 Posibilitatea transpunerii în practica a cunostintelor teoretice 
 

 

   

   

   

  

  

            

 


