
 
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  ECONOMIE II (MACROECONOMIE) 

2.2 Titularul activităţilor de curs  

2.3 Titularul activităţilor de seminar  

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul  II 2.6 Tipul de evaluare ES 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 56 din care:   3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 18 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  10 

Tutoriat    2 

Examinări   4 

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

3.7 Total ore studiu individual 44 

3.9 Total ore pe semestru 100 

3. 10 Numărul de credite 4 

 

 

 

 

 

 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Dunărea de Jos“ Galaţi 

1.2 Facultatea  Economie şi Administrarea Afacerilor  

1.3 Departamentul Economie 

1.4 Domeniul de studii  Economie şi Afaceri internaţionale,  

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii/Calificarea Afaceri Internaţionale 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   Microeconomie 

4.2 de competenţe  Cunoaşterea noţiunilor de bază utilizate în microeconomie 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 

cursului  
  Prezenţa obligatorie la curs şi seminar. 

 Nu va fi acceptată întârzierea studenților la curs și seminar/laborator. 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului 

Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular de comun acord cu studenții. 

Nu se acceptă cererile de amânare decât pe motive obiectiv întemeiate. 



 
 

 

 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Obs. 

Curs 1. Introducere în macroeconomie.  Prelegere  

Curs 2. Venitul şi consumul Prelegere  

Curs 3. Economii şi investiţii Prelegere  

Curs 4. Cicluri şi crize economice Prelegere  

Curs 5. Creşterea şi dezvoltarea economică Prelegere  

Curs 6. Piaţa monetară Prelegere  

Curs 7. Piaţa muncii Prelegere  

Curs 8. Paţa financiară Prelegere  

Curs 9. Piaţa schimburilor valutare Prelegere  

Curs 10. Inflaţia Prelegere  

Curs 11. Şomajul Prelegere  

6. Competenţele specifice acumulate  
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• Cunoaşterea terminologiei de specialitate şi operarea cu noţiuni-cheie precum: piaţa forţei de muncă, 
piaţa monetară, piaţa financiară, indicatori macroeconomici de rezultate, venit, consum, economisire, 
investiţii, echilibru macroeconomic, fluctuaţii macroeconomice, cicluri economice, dezechilibre 
macroeconomice, rolul statului în economie; aprofundarea fenomenelor economice la nivel 
macroeconomic, a interdependenţelor dintre pieţe a măsurării performanţelor la nivel macro-, 
înţelegerea politicilor macroeconomice; 

• Corelarea aspectelor teoretice cu cele practice, aprofundarea tematicii prin studii de caz şi aplicaţii; 
• Demonstrarea capacităţii de analiză şi sinteză în interpretarea unor situaţii concrete (de exemplu, în 

studii de caz privind problemele de tipul dezechilibrelor macro-); 
• Obţinerea de informaţii care să creioneze imaginea entităţilor (macro)economice prin filtrul impus de 

dezvoltarea la nivel macro-;  
• Conştientizarea ideii că dezvoltarea la nivel macro- este susţinută de numeroase organisme 

internaţionale şi supranaţionale, de societatea civilă, de puterea publică şi de firme; 
• Oferirea unei baze ştiinţifice a raţionamentului profesionist;  
• Însuşirea abilităţilor de gândire în evaluarea unor situaţii tip „dilemă etică”, în situaţiile legate de di-

minuarea disparităţilor economico-sociale;  
• Învăţarea logică (prin argumente pro şi contra), pe baza evaluării conştiente a realităţii 
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 • Înţelegerea de către studenţi a principiilor care trebuie urmate pentru dezvoltarea macroeconomică 
(implicând ideea de progres economico-social); 

• Aplicarea acestor principii, conform normelor de responsabilitate socială; 
• Corelarea aspectelor teoretice cu cele practice; 
• Crearea de condiţii propice pentru studiul individual şi în echipă. 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  
 Disciplină fundamentală care oferă studenţilor economişti cunoştinţele şi 

informaţiile necesare înţelegerii şi aprofundării fenomenelor şi proceselor 
economice, ce stau la baza  formării lor profesionale iniţiale. 

7.2 Obiectivele specifice  

 Familiarizarea studenţilor cu categoriile economice fundamentale specifice 
macroeconomiei; 

 Prezentarea mecanismului de funcţionare a economiei de piaţă, a 
echilibrului macroeconomic şi a dezechilibrelor macroeconomice; 

 Crearea de condiţii propice pentru studiul individual şi în echipă; 

 Implicarea studenţilor în activitatea de cercetare ştiinţifice; 

 Dezvoltarea capacităţii de argumentare. 



 
 

 

   

Bibliografie 

1. Frois G. A., Economie politică, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994 

2. Keynes J. M., Teoria generală a folosirii mâinii de lucru, a dobânzilor şi a banilor, Editura Ştiinţifică, Bucureşti,    

1970 

3. Blaug M., Teoria economică în retrospectivă, Edituta Didactică şi Pedagogică, 1992 

4. Dobrotă N., Economie politică, Editura Economică, Bucureşti, 1995 

5. Dornbusch R., Fischer S., Macroeconomica, Editura Sedona, Timişoara, 1997 

6. Stiglitz J., Ealsh C., Economie, Editura Economică, Bucureşti, 2005 

7. Băcescu M., Băcescu-Cărbunaru A., Macroeconomie şi politici macroeconomice, Ed. All 

    Beck, Bucuresti, 2001  

8. Angelescu C., Stănescu I., Economie politică, Ed. Oscar Print, Bucuresti, 2000 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Obs. 

Indicatorii macroeconomici. Dezbateri şi aplicaţii  

Venit, consum şi investiţii Dezbateri şi aplicaţii  

Cicluri şi crize economice Referat  

Creşterea şi dezvoltarea economică 
Referat. Studiu de caz: România versus o ţară membră 

U.E 
 

Piaţa monetară Dezbateri şi aplicaţii  

Piaţa muncii Referat. Studiu de caz: România versus  U.E  

Paţa financiară. Piaţa schimburilor valutare Aplicaţii  

Inflaţia. Şomajul 
Referat. Studiu de caz: România versus o ţară membră 

U.E. Aplicaţii 
 

Bibliografie 

Tănăsescu E., (coord.), Panţîru P., Stoica A., Chirilă M, Şarpe A.D., Nechita D., Economie – Teste grilă pentru  

admiterea în învăţământul superior economic, Ediţia a IX-a, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, 2007. 

 Frois G. A., Economie politică, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994 

Keynes J. M., Teoria generală a folosirii mâinii de lucru, a dobânzilor şi a banilor, Editura Ştiinţifică, Bucureşti,    1970 

 Blaug M., Teoria economică în retrospectivă, Edituta Didactică şi Pedagogică, 1992 

 Dobrotă N., Economie politică, Editura Economică, Bucureşti, 1995 

 Dornbusch R., Fischer S., Macroeconomica, Editura Sedona, Timişoara, 1997 

 Stiglitz J., Ealsh C., Economie, Editura Economică, Bucureşti, 2005 

 Băcescu M., Băcescu-Cărbunaru A., Macroeconomie şi politici macroeconomice, Ed. All 

    Beck, Bucuresti, 2001 

 Angelescu C., Stănescu I., Economie politică, Ed. Oscar Print, Bucuresti, 2000 

 

 

10. Evaluare 

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

din nota finală 

10.4 Curs 

Cunoaşterea şi înţelegerea 

tuturor conceptelor şi 

variabilelor cu care operează 

această disciplină; 

Realizarea diverselor distincţii 

între cunoştinţele teoretice 

abordate şi explicate; 

Examen scris, accesul la examen fiind 

condiţionat de prezentarea la 

penultimul seminar/laborator a 

portofoliului de lucrări. 

Pentru a lua în considerare punctajul 

obţinut pe portofoliul de lucrări, 

studentul trebuie să obţină cel puţin 

70% 

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

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

  



 
 

 

Realizarea importanţei pe 

care o au aplicaţiile   în 

formarea gândirii practice. 

jumătate din punctajul anunţat la proba 

scrisă. 

   

10.5 Seminar/laborator 

Însuşirea şi înţelegerea 

problematicii tratate la 

curs şi seminar; 

Testarea periodică şi continuă prin lucrări 

şi aplicaţii. 15% 

Capacitatea de a explica 

şi utiliza corect metodele şi  

modelele economice 

Activităţi gen: referate, proiecte, studii de 

caz. 15% 

 

 Prezentarea unui portofoliu de lucrări 

elaborate pe parcursul semestrului 

este o cerinţă de acces la examinarea 

finală. 

 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Cunoaşterea noţiunilor de bază, a fenomenelor şi proceselor economice ce se manifestă la nivel 
macroeconomic; 

 Capacitatea de a transpune, în practică, şi utiliza corect metodele şi modelele economice 

 

 


