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FIŞA DISCIPLINEI 

 
1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRI CANTEMIR 

Facultatea MANAGEMENT TURISTIC ȘI COMERCIAL TIMIȘOARA 

Departamentul COMERȚ, TURISM, SERVICII 

Domeniul de studii ADMINISTRAREA AFACERILOR 

Ciclul de studii LICENŢĂ 

Programul de studii/calificarea ECONOMIA COMERȚULUI, TURISMULUI ȘI SERVICIILOR 

Forma de învăţământ CU FRECVENŢĂ 

Anul universitar 2019-2020 

 
2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei ECONOMIE Cod: M.T.1.1. 

Titularul activităţilor de curs Lector univ. dr. Janeta Weisz 

Titularul activităţilor de seminar Lector univ. dr. Janeta Weisz 

Anul de 
studiu 

I Semestrul  I Tipul de evaluare E 

Regimul 
disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DF 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber 
aleasă) 

DO 

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

Număr de ore pe săptămână – forma cu 
frecventa 

4 Curs 2 Seminar 2 Laborator - Proiect - 

Totalul de ore din planul de învăţământ 56 Curs 28 Seminar 28 Laborator - Proiect - 

 
Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

Tutoriat  8 
Examinări 2 
Alte activităţi: 4 
 
 Total ore studiu individual 69 
Total ore pe semestru 125 
Numărul de credite 5 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
Curriculum Economie 
Competenţe Operarea cu concepte fundamentale economice şi administrarea afacerilor 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 Desfăşurare a cursului Sală de curs cu videoproiector 
Desfăşurare 
aplicaţii 

Seminar Sală de seminar 
Laborator - 
Proiect - 
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6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

C1 – Realizarea de studii/ analize privind mediul economic 
 

Competenţe 
transversale 

CT 1 – formarea gândirii economice ştiinţifice pe temeiul căreia sa se poată clădi celelalte 
cunoştinţe ale ştiinţelor economice.  
Înţelegerea mecanismelor de derulare a activităţii economice, a modului de luare a deciziilor, a 
comportamentelor agenţilor economici. 
 
 

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

Obiectivul general al disciplinei Disciplina urmăreşte: să ofere studenţilor cunoştinţe fundamentale, teoretico-
metodologice necesare dezvoltării ulterioare a cunoştinţelor de management 
aplicativ incluse în planul de învăţământ. Cursurile şi seminariile pun accent 
deosebit pe identificarea şi dezvoltarea aptitudinilor de management ale 
viitorilor specialişti în relaţii economice internaţionale, promovând metode 
interactive de formare. 

Obiectivele specifice 1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor 
specifice disciplinei) 

 Cunoaşterea conceptelor de piaţă, cerere, ofertă, cost, randament, 
dobândă, profit, șomaj, inflație, fluctuații economice;  

 Prezentarea tipurilor de economii şi a realităţii economice în economiile 
contemporane;  

 Înţelegerea comportamentului producătorului și a mecanismelor la nivel 
macroeconomic.  

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, 
procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei) 

 analiza cadrului general de determinare şi analiză a costurilor la nivel 
microeconomic, a indicatorilor la nivel macroeconomic;  

 analiza cadrului general de determinare şi analiză a performanţelor la 
nivel microeconomicși macroeconomic;  

 analiza eficienţei gestionării resurselor firmei, analiza contribuției 
sectoarelor economice la PIB.  

3. Instrumental-aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor 
practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi 
de aplicare) 

 utilizarea în limbaj curent a noţiunilor fundamentale de economie;  
 analiza indicatorilor micro și macroeconomici;  
 determinarea şi analiza costurilor de producție , analiza indicatorilor 

macroeconomic, a efectelor evoluţiei acestora;  
 aprecierea situaţiei performanţelor economico-financiare la nivel 

microeconomic , cât și macroeconomic 
 identificarea măsurilor ce se impun pentru ameliorarea nivelului 

rezultatelor.  
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de 
domeniul ştiinţific / cultivarea  unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii 
democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice / 
valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / 
implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / 
angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane / instituţii cu responsabilităţi 
similare / participarea la propria dezvoltare profesională ) 

 formarea capacităţii de a adapta metodele şi principiile de bază ale 
economiei la situaţia specifică a unei întreprinderi/țări,  

 manifestarea unei atitudini corespunzătoare cu privire la conceperea, 
organizarea şi conducerea unei activităţi economice.  
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8. Conţinuturi/studiu individual1 

Curs/unităţi de studiu 
Nr. 
ore 

Metode de predare Observaţii 

1. Economie – Legi și principii economice.Nevoile 
umane, resurse, raritate si curba posibilităţilor de 
producţie.Economia de schimb și economia de piață 
contemporană.  

2 

Prelegerea, 
conversaţia euristică, 
explicaţia, 
dezbaterea, 
simularea de situaţii 

 

2. Cererea și oferta bunurilor economice. Definirea 
cererii. Condițiile cererii. Elasticitatea cererii și factorii 
care o determină. 2 

Prelegerea, 
conversaţia euristică, 
explicaţia, 
dezbaterea, 
simularea de situaţii 

 

3. Factorii de producție. Combinrea factorilor de 
producție.Productivitatea factorilor de producție. 

2 

Prelegerea, 
conversaţia euristică, 
explicaţia, 
dezbaterea, 
simularea de situaţii 

 

4. Costul de producție. Delimitări conceptuale ale 
costului de producție. Pragul de rentabilitate. 

2 

Prelegerea, 
conversaţia euristică, 
explicaţia, 
dezbaterea, 
simularea de situaţii 

 

5. Salariul – venit fundamental. Definirea noțiunii de 
salariu. Mrimea și dinamica salariului. Formele de 
salarizare. 2 

Prelegerea, 
conversaţia euristică, 
explicaţia, 
dezbaterea, 
simularea de situaţii 

 

6. Profitul. Dobânda. 

2 

Prelegerea, 
conversaţia euristică, 
explicaţia, 
dezbaterea, 
simularea de situaţii 

 

7. Piețe și prețuri. Piața-realitate complexă.  Definire, 
caracteristici, principalele stiluri de management. Leader: 
concept, caracteristici, tipuri. 2 

Prelegerea, 
conversaţia euristică, 
explicaţia, 
dezbaterea, 
simularea de situaţii 

 

8. Probleme macroeconomice.Indicatorii 
macroeconomici 

2 

Prelegerea, 
conversaţia euristică, 
explicaţia, 
dezbaterea, 
simularea de situaţii 

 

9. Consumul și investițiile. Consumul, economiile și 
investițiile 

2 

Prelegerea, 
conversaţia euristică, 
explicaţia, 
dezbaterea, 
simularea de situaţii 

 

10. Creșterea și dezvoltarea economică.Fluctuațiile 
activității economice 

2 

Prelegerea, 
conversaţia euristică, 
explicaţia, 
dezbaterea, 

 

                                                 
1pentru programele de studii IFR 



UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” 
 

 4

simularea de situaţii 

11. Politica fiscală și echilibrul bugetar. Politica, 
bugetară, fiscală și monetară. 

2 

Prelegerea, 
conversaţia euristică, 
explicaţia, 
dezbaterea, 
simularea de situaţii 

 

12. Ocuparea și șomajul. 

2 

Prelegerea, 
conversaţia euristică, 
explicaţia, 
dezbaterea, 
simularea de situaţii 

 

13. Inflația. 

2 

Prelegerea, 
conversaţia euristică, 
explicaţia, 
dezbaterea, 
simularea de situaţii 

 

14. Piața capitalului.Piața schimburilor valutare 

2 

Prelegerea, 
conversaţia euristică, 
explicaţia, 
dezbaterea, 
simularea de situaţii 

 

Bibliografie2 
A. P. SAMUELSON,  W.D. NORDHAUS, Economie politică, EdituraTeora, Bucureşti, 2000. 
A. SMITH, Avuţianaţiunilor, cercetareasupranaturiişicauzelorei ,vol.I, EdituraAcademiei, Bucureşti, 1962. 
C. GOGONEAŢĂ, B. GOGONEAŢĂ ,Microeconomie,EdituraEconomică, Bucureşti, 1999. 
C. POPESCU, D. CIUCUR, I. Popescu, Tranziţia la economia umană, Editura Economică, București, 2003. 
D. RICARDO, Despre principiile economiei politice  şi impunerii, vol I,II,Editura Academiei , Bucureşti, 1962. 
D. ZIRRA,Microeconomie si macroeconomie – Aplicații - Culegere de probleme pentru anul I, Editura 
Universitară, București, 2010. 
E. J. STIGLITZ, E.C. WALSH, Economie, EdituraEconomică, Bucureşti, 2005. 
G. R. LIPSEY, K. CHRYSTAL, Economie pozitivă, EdituraEconomică, Bucureşti, 1999. 
I. BĂBĂIŢĂ, (coordonator), Microeconomie,EdituraMirton, Timişoara, 2000 . 
I.  SIMION, Civilizaţiasalariului, EdituraEficient, Bucureşti, 1997. 
I. STĂNESCU, C. ANGELESCU, Economie Politică, Editura Oscar Print, Bucureşti 2002. 
J. K. GALBRAITH, Ştiinţaeconomicăşiinteresul public,EdituraPolitică, Bucureşti, 1982 . 
J. M. KEYNES, Teoriagenerală a folosiriimâinii de lucru, a dobânziişi a banilor,EdituraŞtiinţifică, Bucureşti, 
1970 . 
M. DIDIER, Economie : regulilejocului, EdituraHumanitas, Bucureşti, 1994 . 
M. FRIEDMAN, R. FRIEDMAN, Liber să alegi, Editura ALL, București, 2009. 
N. DOBROTĂ, (coordonator) , Economie politică,Editura Economică, Bucureşti, 1997. 
R. G. LIPSEY, K. A. CHRYSTAL, Economia pozitivă, Editura Economică, Bucureşti, 1999. 
S. GHIMPU, A. ŢICLEA, DreptulMuncii, Editia a –II-a, Editura All Beck, Bucuresti, 2001. 
T. P. GHIŢĂ, şicolaboratorii , Economie. Teste-probleme,EdituraEconomică, Bucureşti, 1994. 
V. NECHITA, Economie Politică, Editura "Porto Franco, Galaţi", 1995. 
***     -Dicționarmacmillan de Economiemodernă, EdituraCodecs, 1999. 
*** -Economiapolitică, EdituraEconomică, Bucureşti, 1995. 
*** -Legea nr.31/1990privindsocietăţilecomercialerepublicată, completatăprinLegea  nr.99/1999 cu un 
comentariu de Ion Băcanu, EdituraLuminaLex, 1999. 
 
Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 
1. Nevoileumaneşiresurseleeconomice. Raţionalitate 

economică.Legile economice şi libertatea economică 
 

2 
Aplicaţii, probleme, 
studii de caz 

 

                                                 
2maxim 5 surse bibliografice relevante 
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2. Cererea şi comportamentul consumatorului.Oferta şi 
comportamentul producătorului 

2 
Aplicaţii, probleme, 
studii de caz 

 

3. Productivitatea muncii, capitalului și a pamântului 
2 

Aplicaţii, probleme, 
studii de caz 

 

4. Costul de producție 
2 

Aplicaţii, probleme, 
studii de caz 

 

5. Salariul 
2 

Aplicaţii, probleme, 
studii de caz 

 

6. Profitul, dobânda 
2 

Aplicaţii, probleme, 
studii de caz 

 

7. Analiza comparativă a tipurilor de piețe economice 
 

2 
Aplicaţii, probleme, 
studii de caz 

 

8. Indicatorii macroeconomici 
2 

Aplicaţii, probleme, 
studii de caz 

 

9. Consumul, investițiile, economiile. 
2 

Aplicaţii, probleme, 
studii de caz 

 

10. Tipuri de cicluri economice 
2 

Aplicaţii, probleme, 
studii de caz 

 

11. Politica fiscală. Analiza bugetului de stat 
2 

Aplicaţii, probleme, 
studii de caz 

 

12. Ocuparea , șomajul 
2 

Aplicaţii, probleme, 
studii de caz 

 

13. Inflația 
2 

Aplicaţii, probleme, 
studii de caz 

 

14.  Piața capitalului 
2 

Aplicaţii, probleme, 
studii de caz 

 

Bibliografie 
1. DOBROTĂ, NIŢĂ (coordonator) - Economie politică, Editura Economică, Bucureşti, 1997; 
2. JOVIȚU, M. – Microeconomie și macroeconomie, Editura ASE, București, 2011; 
3. GHIŢĂ, T. PAUL şi colaboratorii - Economie. Teste-probleme, Editura Economică, Bucureşti, 1994; 
4. GOGONEAŢĂ, C., B. GOGONEAŢĂ- Microeconomie, Editura Economică, Bucureşti, 1999; 
5. LIPSEY, G.R, CHRYSTAL, K. - Economie pozitivă, Editura Economică, Bucureşti, 1999; 
6. RICARDO, DAVID - Despre principiile economiei politice  şi impunerii, vol I,II, Editura Academiei , Bucureşti, 

1962; 
7. SAMUELSON, A.P., W.D. NORDHAUS - Economie politică, Editura Teora, Bucureşti, 2000; 
8. TURCU, VASILE  şi LUȚ, DINA MARIA - Microeconomie, Editura Eurostampa, Timişoara, 2006. 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

În vederea stabilirii conţinuturilor, alegerii metodelor de predare/învăţare titularii disciplinei au organizat mai multe 
întâlniri cu reprezentanţi din domeniu. De asemeneea, la discuţiile legate de stabilirea conţinuturilor formative ale 
disciplinei au participat şi alte cadre didactice din domeniu, în vederea identificării aşteptărilor angajatorilor din 
domeniu şi coordonării cu alte programe similare din cadrul altor instituţii de învăţământ superior. 
 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare3 
Pondere din nota 

finală (%) 

Curs/Studiu 
individual 

Cunoaşterea conceptelor predate la curs în 
prezentate în bibliografia de specialitate 

Examen 70% 

Seminar 
Realizarea problemelor şi a studiilor de caz  în 
termenul stabilit 

Evaluare pe percurs studii de 
caz, grad de implicare 

30% 

Laborator  -  - 

                                                 
3examen, probă de verificare, colocviu, susţinere proiect etc 
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Proiect  -  - 

Standard minim de performanţă:  

Realizarea unei analize complexe a sistemului economic al unei firme. 

 
Data completării Semnătura titular disciplină Semnătura titular seminar 
 Grad didactic, nume, prenume 

Lector univ. dr. Janeta Weisz 
 

Grad didactic, nume, prenume 
Lector univ. dr. Janeta Weisz 

 
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

     ..................................................... 
  
 

 


