
 
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Economie I (Microeconomie) 

2.2 Titularul activităţilor de curs  

2.3 Titularul activităţilor de seminar  

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul  I 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 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 50 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 26 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  18 

Tutoriat  8 

Examinări 6 

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

3.7 Total ore studiu individual 108 

3.8 Total ore pe semestru 150 

3. 9 Numărul de credite 6 

 

 

 

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 Și Informatică Economică 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii Informatică Economică 

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  

 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 

6. Competenţele specifice acumulate  
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  C1.1 Recunoasterea si descrierea  conceptelor., teoriilor, principiilor si metodelor de investigare a 
fenomenelor si proceselor economice 

 C1.2 Explicarea si interpretarea cerintelor specifice  investigarii fenemoenelor si proceselor 
economice 

 C1.3 Aplicarea conceptelor, teoriilor si metodeleor economice pentru investigarea si / sau solutionarea 
problemelor din organizatie 



 
 

 

 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

Obiectul de studiu al ştiinţei economice şi conceptele de bază cu care aceasta 

operează 

prelegere 1 prelegere 

Analiza comportamentului consumatorului : studiu restricţiilor bugetare şi al 

preferinţelor de consum 

prelegere 1 prelegere 

Modelul alegerii optime de consum şi determinarea funcţiilor cererii de bunuri 

la nivel individual 

prelegere 1 prelegere 

Factorii ce influenţează cererea de bunuri şi clasificarea bunurilor ce fac 

obiectul opţiunii de consum 

prelegere 1 prelegere 

Identitatea lui Slutsky şi influenţa modificării preţurilor asupra cererii de bunuri prelegere 1 prelegere 

Aplicaţii ale modelului alegerii optime de consum: determinarea cererii brute şi 

nete de bunuri; alegerea intertemporală 

prelegere 1 prelegere 

Determinarea cererii agregate la nivelul pieţei unui bun/serviciu; elasticitatea 

cererii de bunuri şi influenţa ei asupra venitului obţinut de producători 

prelegere 1 prelegere 

Analiza comportamentului producătorului : funcţia de producţie şi rata tehnică 

de substiţie a factorilor de producţie 

prelegere 1 prelegere 

Maximizarea profitului unei firme şi determinarea funcţiilor cererii de factori de 

producţie 

prelegere 1 prelegere 

Minimizarea costurilor unei firme; funcţiile costului la nivel global şi unitar prelegere 1 prelegere 

Piaţa – realitate complexă şi dinamică: cererea şi oferta, diverse tipuri de 

concurenţă; tipologia şi funcţiile preţurilor 

prelegere 1 prelegere 

Decizia de ofertă a firmelor în condiţii de concurenţă perfectă; echilibrul 

general pe piaţa cu concurenţă perfectă 

prelegere 1 prelegere 

Decizia de ofertă a firmei în condiţii de monopol; cauzele apariţiei 

monopolurilor 

prelegere 1 prelegere 

Decizia de ofertă a firmei în condiţiile oligopolului şi a concurenţei 

monopolistice 

prelegere 1 prelegere 
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  CT1 Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de munca 
riguroasă, eficientă şi responsabilă. 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei   Familiarizarea studenţilor cu metodologia şi instrumentarul de lucru al 
ştiinţelor economice, în general, permiţând cunoaşterea sistemelor de 
analiză a comportamentelor consumatorilor şi producătorilor, ca agenţi 
economici şi înţelegerea mecanismelor de funcţionare a pieţelor în 
condiţii diverse de concurenţă. 

7.2 Obiectivele specifice   Înţelegerea contextului apariţiei şi dezvoltării ştiinţei economice ca 
disciplină fundamentală de studiu; 

 Cunoaşterea şi înţelegerea noţiunilor de bază utilizate în 
microeconomie; 

 Înţelegerea şi însuşirea limbajului specific microeconomiei; 

 Învăţarea deprinderilor de utilizare a metodelor si tehnicilor de studiu a 
fenomenelor şi proceselor economice 



 
 

 

Bibliografie 

Bibliografie 

1. Şarpe D., Gavrilă E., Microeconomie, teorie şi aplicaţii, Economică, Bucureşti, 2002 

2. Nechita D., Microeconomie, teorie şi aplicaţii, Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2010 

3. Varian H.R., Intermediate Microeconomics, A modern Approach Norton, NY, 1993 

4. Samuelson P.A., Economics, 12th ed. Mc Graw-Hill Book Company, 1985 

5. Frois A., Economie Politique, ed. 4, Economica, Paris, 1988 

6. Gherasim T., Microeconomie, vol. I, Economică, Bucureşti, 1993 

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

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

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

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

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

12.  Băcescu M., Băcescu-Cărbunaru A., Macroeconomie şi politici macroeconomice, All Beck, Bucuresti, 2001  

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

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Aplicaţii ale modelului de determinare a restricţiilor bugetare în consum 

Aplicaţii ale modelului de determinare a funcţiilor de utilitate ce ordonează 

preferinţele de consum 

Discuţii şi aplicaţii 1 seminar 

Determinarea alegerii optime de consum şi a funcţiilor cererii de bunuri; 

analiza curbelor ce descriu relaţia cerere-venit, cerere-preţ; verificarea 

identităţii lui Slutsky 

Discuţii şi aplicaţii 1 seminar 

Aplicaţii ale modelului alegerii optime în cazul existenţei      dotării iniţiale cu 

bunuri - cererea brută şi netă de bunuri;    determinarea cererii agregate şi a 

coeficientului de  

elasticitate a cererii în funcţie de preţ; calculul venitului  

marginal al producătorului 

Discuţii şi aplicaţii 1 seminar 

Aplicaţii ale analizei comportamentului producătorului:        determinarea 

funcţiilor de producţie şi a izocuantelor; Rezolvarea problemei maximizării 

profitului 

Discuţii şi aplicaţii 1 seminar 

    Determinarea funcţiilor costului la nivel de firmă  Discuţii şi aplicaţii 1 seminar 

 Aplicaţii ale echilibrului general pe piaţa cu concurenţă perfectă; referate de 

sinteză privind problematica pieţelor în lumea 

contemporană 

Aplicaţii și 

prezentare de 

referate 

 

1 seminar 

    Aplicaţii ale modelului de decizie a ofertei la nivelul firmei  

    monopoliste și al celei oligopoliste 

Aplicaţii 1 seminar 

Bibliografie 

Bibliografie 

 Şarpe D., Gavrilă E., Microeconomie, teorie şi aplicaţii, Economică, Bucureşti, 2002 

 Nechita D., Microeconomie, teorie şi aplicaţii, Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2010 

 Gherasim T., Microeconomie, vol.I, Economică, Bucureşti, 1993 

 Băcescu M., Băcescu-Cărbunaru A., Macroeconomie şi politici macroeconomice,All Beck, Bucuresti, 2001  

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

 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 

 

 

 

 



 
 

 

 

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; 

Examen scris, accesul la examen fiind 

condiţionat de prezentarea tuturor 

temelor propuse în cadrul seminariilor 

susţinute pe parcursul semestrului. 

70% 
Realizarea diverselor distincţii 

între cunoştinţele teoretice 

abordate şi explicate; 

Realizarea importanţei pe care o 

au aplicaţiile în aplicative  în 

formarea gândirii practice. 

10.5 Seminar/laborator 

Testarea periodică şi continuă 

prin lucrări şi aplicaţii. 

Însuşirea şi înţelegerea 

problematicii tratate la 

curs şi seminar; 

15% 

Capacitatea de a explica şi utiliza 

corect metodele şi modelele 

economice  

Activităţi gen: referate, proiecte, studii de 

caz. 

Prezentarea unui portofoliu de lucrări 

elaborate pe parcursul semestrului 

este o cerinţă de acces la examinarea 

finală. 

15% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Înţelegerea întregului sistem de cunoştinţe cu care operează această disciplina, considerată de bază în 
formarea viitoare a specialiştilor în domeniu; 

 Dezvoltarea limbajului specific domeniului economic. 

  

 

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 din alte centre universitare și asigură 
studenţilor asimilarea conceptelor de bază din domeniul economic 


