
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei POLITICI ECONOMICE COMPARATE 

2.2 Titularul activităţilor de curs  

2.3 Titularul activităţilor de seminar  

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul  II 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   

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  15 

Tutoriat  10 

Examinări 2 

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 Facultateal 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   Nu este cazul 

4.2 de competenţe  Nu este cazul 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a cursului   Nu este cazul 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului 
 Fiecare student este obligat să prezinte un referat pe o temă legată de 

politicile economice ale statelor europene. Lipsa acestui referat nu 
permite studentului participarea la examen decât în sesiunea de restante. 

6. Competenţele specifice acumulate  
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 Descrierea conceptelor, teoriilor şi tehnicilor privitoare la elaborarea şi implementarea politicilor 
publice şi programelor sectoriale specifice spaţiului economic european 

 Explicarea conceptelor, teoriilor şi tehnicilor privitoare la elaborarea şi implementarea politicilor 
publice şi programelor sectoriale specifice spaţiului economic european 

 Aplicarea conceptelor, teoriilor şi tehnicilor privitoare la elaborarea şi implementarea politicilor publice 
şi programelor sectoriale specifice spaţiului economic european 

 Utilizarea de criterii şi metode pentru evaluarea politicilor publice şi a programelor sectoriale specifice 
spaţiului economic european 

 Participarea la elaborarea şi implementarea politicilor publice şi programelor sectoriale specifice 



 

 

 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Obs. 

1. Principiile fundamentale ale teoriei 

macroeconomice. 

Prelegere interactivă, Utilizarea materialelor 

multimedia, Exemplificarea 

 

2. Cresterea si dezvoltarea economică. 
Prelegere interactivă, Utilizarea materialelor 

multimedia, Exemplificarea 

 

3. Politica fiscală si bugetul de stat. 

economii de tranziţie. 

Prelegere interactivă, Utilizarea materialelor 

multimedia, Exemplificarea 

 

4. Eficienţa politicilor macroeconomice 

în economia închisă. 

Prelegere interactivă, Utilizarea materialelor 

multimedia, Exemplificarea 

 

5. Elementele definitorii ale economiei 

deschise. 

Prelegere interactivă, Utilizarea materialelor 

multimedia, Exemplificarea 

 

6. Politici economice comparate în economia 

deschisă - regim de schimburi fixe. 

Prelegere interactivă, Utilizarea materialelor 

multimedia, Exemplificarea 

 

7. Politici economice comparate în economia 

deschisă - regim de schimburi flexibile. 

Prelegere interactivă, Utilizarea materialelor 

multimedia, Exemplificarea 

 

8. Combinaţia optimă a instrumentelor 

conjuncturale de politică economică – analiza 

comparativă 

Prelegere interactivă, Utilizarea materialelor 

multimedia, Exemplificarea 

 

9. Inflaţia si politicile antiinflaţioniste. 
Prelegere interactivă, Utilizarea materialelor 

multimedia, Exemplificarea 

 

10. Piaţa muncii si politicile anti-somaj. 
Prelegere interactivă, Utilizarea materialelor 

multimedia, Exemplificarea 

 

11. Adoptarea EURO şi politica monetară de ţintire a 

inflaţiei 

Prelegere interactivă, Utilizarea materialelor 

multimedia, Exemplificarea 

 

12. Politici macroeconomice în Prelegere interactivă, Utilizarea materialelor  

spaţiului economic european 
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  Capacitatea de dezvoltare a unei viziuni strategice in conditiile complexitatii mediului international 
de afaceri  

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  

 înţelegerea factorilor care influenţează evoluţia PIB-ului şi modul lor de 
acţiune, în scopul implementării de politici economice adecvate pentru 
a ameliora efectele negative manifestate la nivel macroeconomic şi 
pentru a asigura o creştere economică susţinută 

7.2 Obiectivele specifice  

 înţelegerea modului în care funcţionează sistemul economic în 

varianta unei economii închise, respectiv deschise 

 identificarea interdependenţelor dintre diverşi factori şi fenomene la 

nivel macroeconomic 

 sesizarea şi analizei distincţiei dintre rolul guvernului şi rolul băncii 

centrale într-o economie 

 descrierea modului în care evoluţia economiei poate fi infleunţată prin 

intermediul politicilor fiscale, monetare şi comerciale 

 analiza eforturilor de stabilizare macroeconomică şi de îndeplinire a 
indicatorilor în perspectiva adoptării monedei euro 



 

 

economii de tranziţie – analiza comparativă multimedia, Exemplificarea 

Bibliografie 

1. Angelica Băcescu-Cărbunaru, Macroeconomia  relaţiilor economice internaţionale, 

Editura ALL Beck, Bucuresti, 2000; 

2. Jacques Généraux, Politici economice, Editura Institutul European, Bucuresti, 1997; 

3. Michel Didier, Economia: regulile jocului, Editura Humanitas, Bucuresti, 1994; 

4. Gilbert-Abraham Frois, Economia politică, Editura Humanitas, Bucuresti, 1994, 

(Macroeconomie: Revoluţia Keynesiană – p. a IV-a). 

5. V. Toader - Analiza evoluţiei inflaţiei în România în perspectiva adoptării euro, Ed. Risoprint, Cluj Napoca, 2009 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Obs. 

1. Introducere în analiza macroeconomică. Conversaţia euristică.  

2. Sistemul conturilor naţionale si sistemul 

producţiei materiale. 

Conversaţia euristică. Aplicaţii 

3. Instabilitatea macroeconomică. Conversaţia euristică. Studii de caz.  

4. Cererea agregată si rolul statului în 

reglarea acesteia. 

Conversaţia euristică. Studii de caz.  

5. Economia deschisă si comerţul internaţional. Conversaţia euristică. Aplicaţii  

6. Efectele politicilor economice în 

economia cu rate de schimb fixe. 

Studii de caz, Aplicaţii  

7. Efectele politicilor economice în 

economia cu rate de schimb flexibile. 

Studii de caz, Aplicaţii  

Bibliografie 

1. Jacques Généraux, Politici economice, Editura Institutul European, Bucuresti, 1997 
2. V. Toader - Analiza evoluţiei inflaţiei în România în perspectiva adoptării euro, Ed. Risoprint, Cluj 

Napoca, 2009 
3. Lipsey, G. Richard, Chrystal, K. Alec - Economia pozitivă, Ed. Economică, 1999 
4. Angelica Băcescu-Cărbunaru, Macroeconomia  relaţiilor economice internaţionale, Editura ALL Beck, 

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 

Corectitudinea şi 

completitudinea cunoştinţelor 

Examenul este scris, punctajul obţinut 

pentru promovare trebuind să fie cel puţin 

50% din punctajul alocat acestei probe. 70% 
Înţelegerea conceptelor şi 

fenomenelor 

10.5 Seminar/laborator 

Coerenţa logică; Pe parcursul seminariilor se va observa 

implicarea fiecărui student în 

desfăşurarea activităţilor. 

10% Limbajul de specialitate aplicat 

în cercetările aplicative 

Capacitate de a aplica 

noţiunile învăţate 

Susţinerea prezentării referatului pe teme 

de politică economică 
20% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Cunoaşterea modului de funcţionare în ansamblu a unei economii şi a principalelor tipuri de politici 
macroeconomice utilizate în asigurarea unei creşteri economice durabile. 

 

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

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară şi străinătate. Pentru 

adaptarea la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc întâlniri cu reprezentaţi ai mediului de afaceri. 


