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FIȘA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 
1.2 Facultatea / Departamentul         Facultatea de Științe Economice 
1.3 Departamentul    Finanțe – Contabilitate 
1.4 Domeniul de studii                 Contabilitate 
1.5 Ciclul de studii                   Licență 
1.6 Programul de studii/Calificarea    Contabilitate și informatică de gestiune 
 

2. Date despre disciplină 
 
2.1 Denumirea disciplinei              Macroeconomie 
2.2 Titularul activităţilor de curs    Conf.univ.dr. Cristina Tanasescu 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Asist.univ.dr. Alin Opreana 
2.4 Anul de 
studiu 

I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de 
evaluare 

E 2.7 Regimul  disciplinei 
DO 

 
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 şi notiţe                             32 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                              22 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   32 
Tutoriat 4 
Examinări 4 
Alte activităţi ..................................                                       
3.7 Total ore studiu individual      94 
3.9 Total ore pe semestru            150 
3.10 Numărul de credite              6 
 

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 desfăşurare a                                    
seminarului/laboratorului 

● Nu este cazul 

    
6. Competenţele specifice accumulate 
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Competențele profesionale specifice dobândite la disciplina Macroeconomie au în vedere cunoașterea, 
înțelegerea conceptelor de bază ale domeniului precum și utilizarea cunoștințelor pentru explicarea și 
interpretarea unor concepte, situații: 
 Identificarea problemelor care fac obiectul de studiu al macroeconomiei şi delimitarea acestora de 

microeconomie;  
 Definirea şi descrierea principalelor concepte cu care operează microeconomia: sistem economic, 

economie naţională, indicatori macroeconomici, fluctuaţii, inflaţie, şomaj, etc.; 
 Delimitarea principalelor forme de fluctuaţii ale activităţii economice; 
 Identificarea şi descrierea principalelor situaţii de dezechilibru macroeconomic, respectiv inflaţia şi 

şomajul. 
 Interpretarea evoluţiilor de pe piaţa muncii şi piaţa monetară din perspectiva raportului cerere-ofertă; 
 Explicarea mecanismelor de formare a preţurilor de echilibru pe diferite pieţe, la nivel agregat; 
 Explicarea factorilor de influenţă pentru inflaţie şi şomaj;  
 Analiza procesului de creştere economică; 
 Explicarea cauzelor ce conduc la apariţia crizelor economice. 
 Determinarea indicatorilor macroeconomici – PGB, PIB, PIN, PNB, PNN, VN;  
 Reprezentarea grafică a funcţiilor cererii şi ofertei pe diferite tipuri de pieţe şi determinarea preţului de 

echilibru; 
 Rezolvarea problemelor de determinare a ratei inflaţiei, indicelui general al preţurilor, ratei şomajului, 

etc.; 
 Analiza unor studii de caz şi capacitatea de corelare a elementelor teoretice studiate cu cazuri din 

realitatea economică 
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Macroeconomia promovează valori şi atitudini precum libertate economică, eficienţă economică, 
raţionalitate economică, comportament economic activ şi responsabil, contribuind la dobândirea 
următoarelor competențe transversale: 

 Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă 
riguroasă, eficientă şi responsabilă 

 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de 
relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. 

 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor 
de învăţare pentru propria dezvoltare. 

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

 
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Cunoașterea și înțelegerea principalelor noțiuni cu care 

operează macroeconomia (indicatori macroeconomici, 
echilibru şi dezechilibru macroeconomic, inflaţie, 
şomaj, dezvoltare şi creştere economică, politici 
macroeconomice etc.) și explicarea mecanismelor 
specifice (formarea echilibrului macroeconomic şi a 
corelaţiilor care se stabilesc între diferitele variabile 
macroeconomice) 

7.2 Obiectivele specifice              Dobândirea unui limbaj economic adecvat, care să 
permită folosirea corecta a conceptelor precum masă 
monetară, nivelul general al prețurilor, inflație, șomaj, 
etc.; 

 Însușirea instrumentarului științific și matematic care 
asigură posibilitatea evaluării numerice și a 
reprezentării grafice a echilibrului macroeconomic, 
calcularea Indicelui General al Prețurilor, a ratei 
șomajului, etc.  

 Interpretarea și explicarea unor situații reale cu ajutorul 
instrumentelor teoretice oferite de macroeconomie. 
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8.  Conţinuturi 

 
8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 
Macroeconomia: concepte şi obiective 
macroeconomice 

Expunerea; Dezbaterea și 
problematizarea; Studiul de caz; 
Demonstrația;  

 

Măsurarea  rezultatelor economiei naţionale. Indicatorii 
macroeconomici 

Expunerea; Dezbaterea și 
problematizarea; Studiul de caz; 
Demonstrația;  

 

Piaţa muncii. Salariul  Expunerea; Dezbaterea și 
problematizarea; Studiul de caz; 
Demonstrația 

 

Piaţa monetară Expunerea; Dezbaterea și 
problematizarea; Studiul de caz; 
Demonstrația 

 

Piaţa de capital Expunerea; Dezbaterea și 
problematizarea; Studiul de caz; 
Demonstrația 

 

Modelul keynesist. Venit, consum, economii, investiţii Expunerea; Dezbaterea și 
problematizarea; Studiul de caz; 
Demonstrația 

 

Fluctuaţiile activităţii economice Expunerea; Dezbaterea și 
problematizarea; Studiul de caz; 
Demonstrația 

 

Echilibrul şi dezechilibrul economic Expunerea; Dezbaterea și 
problematizarea; Studiul de caz; 
Demonstrația 

 

Ocuparea şi şomajul. Expunerea; Dezbaterea și 
problematizarea; Studiul de caz; 
Demonstrația 

 

 Inflaţia Expunerea; Dezbaterea și 
problematizarea; Studiul de caz; 
Demonstrația 

 

Creştere şi dezvoltare economică. Bunăstare şi sărăcie. 
Dezvoltarea durabilă. 

Expunerea; Dezbaterea și 
problematizarea; Studiul de caz; 
Demonstrația 

 

Bibliografie 
Economie. (2009).  (VIII ed.): Editura Economică. 
Economie: aplicaţii. (2009).  (VI ed.): Editura Economică. 
Hoover, K. D., Applied Intermediate Macroeconomics, Cambridge University Press, 2012  
Mărginean, S., Tănăsescu, C., & Opreana, A. (2011). Microeconomie şi macroeconomie: aplicaţii, întrebări şi 
răspunsuri: Editura Universităţii ”Lucian Blaga” din Sibiu. 
Parkin, M., Powell, M., & Matthews, K. (2014). Economics: European Edition: Pearson Education. 
Popescu, D. (2007). Microeconomie. Macroeconomie: Editura Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu. 
Stiglitz, J.E., & Walsh, C. E. (2005). Economie: Editura Economică. 
  
Bibliografie suplimentară: 
Akerlof, G., & Kranton, R.; Economia identității, Publica, 2011 
Axenciuc, V., Produsul Intern Brut Al României 1862-2000. Serii statistice seculare și argumente mtodologice, 
Editura Economică, 2012 
Barro, R. J.;  Macroeconomics: a modern approach: Thomson South-Western, 2008 
Dobrescu, E. M. (coord.), Mic dicţionar de economie, Editura Wolters Kluwer, 2010 
Dornbush, R.; Fischer, S.; Macroeconomie, Editura Sedona, Timişoara, 1997 
Dornbush, R.; Fischer, S.; Startz, R.; Macroeconomics, 12th edition, McGraw-Hill, 2013 
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Friedman, M.; Friedman, R.; Libertatea de a alege. O declaraţie personală, Editura Publica, 2009 
Hoover, K. D., Applied Intermediate Macroeconomics, Cambridge University Press, 2012  
Isărescu, M.; Reflecţii economice, vol. 1 Pieţe, bani, bănci, vol.2 Politici ale Băncii Naţionale ale României, vol. 
3 Contribuţii la teoria macrostabilizării, Academia Română, Centrul Român de Economie Comparată şi Consens, 
2007 
Keynes, J. M., Teoria generală a ocupării forţei de muncă, a dobânzii şi a banilor, Editura Publica, 2009 
Parkin, M.; Powell, M.; Matthews, K.; Economics, Pearson Education, 2005   
Stiglitz, J. E., Walsh, C. E., Economics, Forth Edition, W. W. Norton & Company, 2006 
 
8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 
Ocuparea, stabilitatea preţurilor, echilibrul bugetar şi 
echilibrul extern – obiective de bază ale 
macroeconomiei. Documentare teoretică 

Expunerea; Dezbaterea și 
problematizarea; Studiul de caz; 
Demonstrația; Lucrul în echipe 

 

PIB – conţinut şi metode de măsurare. Aplicaţii  Expunerea; Dezbaterea și 
problematizarea; Studiul de caz; 
Demonstrația; Lucrul în echipe 

 

Evoluţia PIB în România în perioada 1990 – 2015. 
Studiu de caz 

Expunerea; Dezbaterea și 
problematizarea; Studiul de caz; 
Demonstrația; Lucrul în echipe 

 

Crizele economice. Cauze şi forme de manifestare în 
economia contemporană 

Expunerea; Dezbaterea și 
problematizarea; Studiul de caz; 
Demonstrația; Lucrul în echipe 

 

Salariul – formă a preţului de echilibru pe piaţa muncii. 
Aplicaţii şi studii de caz 

Expunerea; Dezbaterea și 
problematizarea; Studiul de caz; 
Demonstrația; Lucrul în echipe 

 

Cererea şi oferta pe piaţa monetară. Particularităţi şi 
factori determinanţi. 

Expunerea; Dezbaterea și 
problematizarea; Studiul de caz; 
Demonstrația; Lucrul în echipe 

 

Acţiunile şi obligaţiunile. Asemănări şi diferenţe Expunerea; Dezbaterea și 
problematizarea; Studiul de caz; 
Demonstrația; Lucrul în echipe 

 

Piaţa de capital din România. Bursa de valori Expunerea; Dezbaterea și 
problematizarea; Studiul de caz; 
Demonstrația; Lucrul în echipe 

 

Venit, consum, economii. Multiplicatorul în modelul 
keynesist. Aplicaţii 

Expunerea; Dezbaterea și 
problematizarea; Studiul de caz; 
Demonstrația; Lucrul în echipe 

 

Ciclul afacerilor şi PIB. Politici anticiclice: instrumente 
şi obiective 

Expunerea; Dezbaterea și 
problematizarea; Studiul de caz; 
Demonstrația; Lucrul în echipe 

 

Ocuparea – conţinut, măsurare, factori determinanţi Expunerea; Dezbaterea și 
problematizarea; Studiul de caz; 
Demonstrația; Lucrul în echipe 

 

Măsurile  pasive şi active – rol în politicile de combatere 
a şomajului 

Expunerea; Dezbaterea și 
problematizarea; Studiul de caz; 
Demonstrația; Lucrul în echipe 

 

Măsurarea inflaţiei. Indicele general al preţurilor şi rata 
inflaţiei. Inflaţia în România  

Expunerea; Dezbaterea și 
problematizarea; Studiul de caz; 
Demonstrația; Lucrul în echipe 

 

Macroeconomia: de la creşterea economică la 
dezvoltarea durabilă 

Expunerea; Dezbaterea și 
problematizarea; Studiul de caz; 
Demonstrația; Lucrul în echipe 
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Bibliografie 
 
Economie. (2009).  (VIII ed.): Editura Economică. 
Economie: aplicaţii. (2009).  (VI ed.): Editura Economică. 
Mărginean, S., Tănăsescu, C., & Opreana, A. (2011). Microeconomie şi macroeconomie: aplicaţii, întrebări şi 
răspunsuri: Editura Universităţii ”Lucian Blaga” din Sibiu. 
Parkin, M., Powell, M., & Matthews, K. (2014). Economics: European Edition: Pearson Education. 
Popescu, D. (2007). Microeconomie. Macroeconomie: Editura Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu. 
Stiglitz, J.E., & Walsh, C. E. (2005). Economie: Editura Economică. 
Varian, H. R. (2014). Intermediate Microeconomics (9th ed.): De Boek. 
 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 
Macroeconomia asigură însușirea noțiunilor fundamentale necesare oricărui economist, fiind baza teoretică pe care 
se fundamentează majoritatea competențelor specifice și transversale din domeniul administrarea afacerilor.  
 
 

 
10. Evaluare 

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

nota finală      
10.4 Curs              Cunoașterea și 

înțelegerea noțiunilor 
specifice 

Examen scris în două 
părți: subiect clasic și 
grilă 

60% 

   
10.5 Seminar/laborator Rezolvarea de probleme Test de seminar  

40% Studii de caz, proiecte de 
echipă, participare la 
discuții 

Evaluare pe parcurs a 
contribuțiilor 

10.6 Standard minim de performanţă                                                        
 Studentul cunoaşte care sunt principalele concepte, le recunoaşte şi le defineşte corect; 
 Cunoaşte cel puţin o parte dintre formulele de calcul şi le foloseşte corespunzător; 
 Limbajul de specialitate este simplu, dar corect utilizat. 
 Dovedeşte cunoaşterea bibliografiei obligatorii recomandate. Studentul cunoaşte şi foloseşte corect noţiunile 

şi conceptele studiate. 
 
 
Data completării      Semnătura titularului de curs     Semnătura titularului de seminar 
    03.10.2016       ............................       ............ 
 
 
Data avizării în departament                Semnătura şefului departamentului 
   03.10.2016               .................... 


