
 
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Economie Europeană 

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 V 2.7 Regimul disciplinei Ob 

 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care:   3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care:   3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 30 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  28 

Tutoriat    2 

Examinări   3 

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

3.7 Total ore studiu individual 83 

3.9 Total ore pe semestru 125 

3. 10 Numărul de credite 5 

 

 

 

 

 

1. Date despre program 

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

1.2 Facultatea  Economie şi Administrarea Afacerilor 

1.3 Departamentul Economie 

1.4 Domeniul de studii  Management 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii Management 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   Microeconomie, Macroeconomie 
 

4.2 de competenţe  Cunoaşterea noţiunilor de bază utilizate în microeconomie şi macroeconomie; 

 Stăpânirea limbajului specific domeniului economic. 
 

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 Observaţii 

Curs 1. Concepte fundamentale privind integrarea economică. 

Stadiile integrarii economice 

Prelegere 2 ore 

Curs 2. Bazele istorice ale integrarii europene Prelegere 2 ore 

Curs 3. Tratatele fundamentale în construcţia U.E Prelegere 4 ore 

Curs 4. Instituţiile comunitare şi rolul lor în plan european si 

global 

Prelegere 4 ore 

Curs 5. Uniunea Europeană şi integrarea economică. Libera 

circulaţie a bunurilor şi serviciilor, a capitalurilor, a persoanelor. 

Uniunea economică şi monetară. Criterii de convergenţă, 

moneda unică EURO. 

Prelegere 2 ore 

Curs 6. Politica agricolă comună Prelegere 2 ore 

Curs 7. Politica economică Prelegere 2 ore 

Curs 8. Politica financiară şi monetară Prelegere 2 ore 

6. Competenţele specifice acumulate  
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-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; 

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

dinamica acestora; 

-Identificarea teoriilor, concepte-lor, metodelor şi instrumentarului necesare proceselor manageriale, în 

corelaţie cu mediul organizaţiei; 

-Realizarea de lucrări de analiză, diagnoză, audit privind funcţionarea organizaţiei; 
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-Cunoaşterea, înţelegere, analiza şi utilizarea conceptelor, teoriilor şi a metodelor fundamentale de investigare 

şi prospectare specifice economiei internaţionale; 

-Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare 
pentru propria dezvoltare; 
-Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare 
şi muncă eficientă în cadrul echipei; 
-Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, 
eficientă şi responsabilă.  

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei   Disciplina Economie Europeană completează educaţia studenţilor 
economişti cu formarea unei concepţii ştiinţifice necesare înţelegerii 
fenomenelor şi proceselor ce se desfăşoară în cadrul U.E. 

 

7.2 Obiectivele specifice   Prezentarea cadrului conceptual al sistemului economiei europene; 

 Cunoaşterea procesului istoric de integrare economică europeană; 

 Prezentarea aspectelor microeconomice şi macroeconomice ale economiei 
europene şi modului de fundamentare şi implementare a politicilor comune. 

 



 
 

 

Curs 9. Politica de concurenţă. Politica socială şi de mediu Prelegere 2 ore 

Curs 10. Cercetarea ştiinţifică şi învăţământul în U.E Prelegere 2 ore 

Curs 11. Dezvoltarea economică şi regională în U.E Prelegere 2 ore 

Curs 12.România ţară membră a U.E Prelegere 2 ore 

   

   

Bibliografie 

1. Baldwin Richard, Wyplosz Charles, Economia integrării europene, Ed. Economică, Bucureşti, 2006; 

2. Dobrescu E., Integrarea economică, Editura. All Beck, Bucureşti, 2001 

3. Sută N.,  Integrarea economiă europeană, Editura Economică, Bucuresti, 1999. 

4. Socol A.G., Macroeconomia integrării monetare europene. Cazul României, Editura Economică, Bucureşti, 2009 
5. Jinga I., Uniunea europeană în căutarea viitorului. Studii Europene, Editura C.H. Beck, Bucureşti 2009 

6.www.europa.eu.int 

7. Dicţionarul Uniunii Europene. 

8. Dragoş D.C Uniunea Europeană. Instituţii. Mecanisme. - Bucureşti, Editura All Beck, 2007. 

9. Miron D., Folcuț O., Economia integrării europene, Editura Universitatră, 2008 

10.Prisăcaru Gh.(coordonator/) Politicile comune ale Uniunii Europene, Editura Universitatră, 2011 

11. Mihaela Neculiţă, Economie europeană, Ed. Fundaţiei Universitare Dunărea de Jos Galaţi, 2010 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Integrarea europeană în concepte,teorii si proiecte Dezbateri 1 seminar 

Etapele construcţiei europene şi ale integrării economice Dezbateri, referate 1 seminar 

Libera circulatie a persoanelor.  Studii de caz 

referitoare la efectele 

migraţiei asupra 

economiei noastre si 

a ţărilor membre 

1 seminar 

Politicile U. E şi efectele asupra economiei româneşti Dezbateri 1 seminar 

Economiile ţărilor membre U. E. Compararea indicatorilor 

macroeconomici 

Proiecte. Studii de 

caz 

3 seminarii 

   

   

   

Bibliografie 

1.Baldwin Richard, Wyplosz Charles, Economia integrării europene, Ed. Economică, Bucureşti, 2006; 

 

2. Dobrescu E., Integrarea economică, Editura. All Beck, Bucureşti, 2001 

3. Sută N.,  Integrarea economiă europeană, Editura Economică, Bucuresti, 1999. 

4. Socol A.G., Macroeconomia integrării monetare europene. Cazul României, Editura Economică, Bucureşti, 2009 
5. Jinga I., Uniunea europeană în căutarea viitorului. Studii Europene, Editura C.H. Beck, Bucureşti 2009 
6.www.europa.eu.int 

7. Oprea O, Meşniţa G,. Fonduri europene pentru România în perioada 2007 – 2013. – Iaşi, Editura Sedcom Libris, 

2007 

8. Miron D., Folcuț O., Economia integrării europene, Editura Universitatră, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

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; 

Realizarea importanţei pe 

care o au aplicaţiile   în 

formarea gândirii practice. 

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 

jumătate din punctajul anunţat la proba 

scrisă. 

70% 

   

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 Uniunii Europene şi a statelor membre, evoluţiile economice ale acestora, precum şi politicile 
comunitare. 

 

 

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

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Disciplina îşi propune să formeze o serie de competenţe caracteristice ocupaţiilor posibile: economist, referent 
relaţii externe, consilier afaceri internaționale, consilier instituții publice, consilier parlamentar, consilier 
organizație politică. 

 


