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FIŞA DISCIPLINEI 
 
 

1. Date despre program 
 

1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 
1.2 Facultatea Facultatea de Științe Economice 
1.3 Departamentul Finanțe - Contabilitate 
1.4 Domeniul de studii Finanțe 
1.5 Ciclul de studii Licență 
1.6 Programul de studii/Calificarea Finațe și Bănci  
 

2. Date despre disciplină 
 

2.1 Denumirea disciplinei DOCTRINE ECONOMICE 
2.2 Titularul activităților de curs Lect. univ. dr. Popescu Doris 
2.3 Titularul activităților de seminar Lect. univ. dr. Popescu Doris 
2.4 Anul de 
studiu 

III 2.5 Semestrul I 
2.6 Tipul de 
evaluare 

E 
2.7 Regimul 
disciplinei 

DC 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților 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 
învățământ 

42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuția fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 10 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 9 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 10 
Tutoriat 2 
Examinări 2 
Alte activități .................................. - 
3.7 Total ore studiu individual 33 
3.9 Total ore pe semestru 75 
3.10 Numărul de credite 3 
 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 
 

4.1 de curriculum - 
4.2 de competențe - 
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5. Condiții (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfășurare a                                     
cursului 

Sală dotată cu laptop și proiector 

5.2. de desfășurare a                                    
seminarului/laboratorului 

Sală dotată cu laptop și proiector 

 
6. Competențele specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nț
e 

 p
ro

fe
si

on
al

e 

 învățarea și utilizarea conceptelor, metodei și instrumentelor aferente domeniului de studiu.  
 explicare, interpretare, aplicații în zona financiară națională europeană, globală. 
 identificarea de termeni, relaţii, procese, perceperea unor relaţii şi conexiuni și evoluția lor în 

timp și spațiu 
 definirea/nominalizarea de concepte într-o primă accepțiune din perspectiva evoluției gândirii 

economice 
 capacitatea de adaptare la noi situaţii specifice unui anumit context istoric 
 realizarea de conexiuni între noțiuni și interpretarea lor 
 argumentarea unor enunţuri și validarea lor în timp 
 capacitatea de analiză şi sinteză 
 relaţionări între diferite tipuri de reprezentări, între reprezentări şi obiect 
 capacitatea de a soluționa probleme  
 descrierea unor stări, sisteme, procese, fenomene 
 abilităţi de cercetare, creativitate 

C
om

pe
te

nț
e 

tr
an

sv
er

sa
le

  aplicarea principiilor eticii 
 lucrul în echipă 
 abilități de comunicare 
 capacitatea de a aprecia diversitatea şi multiculturalitatea 
 abilitatea de a colabora cu specialităţi din alte domenii 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 
 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Constituirea cunoștințelor necesare unui economist financiar cu sarcini și 
obiective în domeniul macrosintezei  

7.2 Obiectivele specifice 

 Referințe în cunoștință de cauză în actualitatea economico-financiară 
a lumii 

 Cunoaşterea marilor curente de gândire economică, a evoluţiei şi 
confruntărilor lor. 

 Relevarea contribuţiei şcolii româneşti de gândire economică. 
 

8.  Conținuturi 
 

8.1 Curs Metode de predare Observații 
Obiect de studiu. Metodă. Gândirea economică în 
Antichitate şi EvulMediu Expunerea; Dezbaterea 

și problematizarea; 
Studiul de caz 

2 ore 

Doctrina mercantilistă şi fiziocrată 2 ore 
Liberalismul clasic. Optimiştii. 2 ore 
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Pesimiştii. 

Expunerea; Dezbaterea 
și problematizarea; 

Studiul de caz 

2 ore 
Reacţii faţă de liberalismul clasic. 2 ore 
Noi coordonate în dezvoltarea ştiinţei economice. 2 ore 
Concepţia marginalistă. Neoclasicismul şi 
neoliberalismul. 

2 ore 

Instituţionalismul. 2 ore 
Keynesismul ca doctrină a economiei de piaţă 
dirijată. 

2 ore 

Contrar evoluția keynesistă. Monetarismul 2 ore 
Statica, dinamica, creşterea economică, ciclurile 
economice. Teoria clasică a creşterii.  

2 ore 

Teorii moderne ale creșterii economice. Teoria și 
modelul Harrod-Domar. Modelul input-output al 
creșterii economice. 

2 ore 

Teorii și modele globale de creștere economică. 
Modelul dinamicii mondiale și teoria creșterii zero. 
Teoria ”creșterii organice” și modelul structurat (cu 
mai multe niveluri). 

2 ore 

Niponismul. Mega tendinţe şi teoria societăţii 
informaţionale. Economiştii în căutarea unor noi 
paradigme. 

2 ore 

Bibliografie: 
 Dan Popescu, Istoria gândirii economice de la începuturi până la sfârșitul secolului XX. 

Perspective. Editura Continent Sibiu-București 1999 și editiile ulterioare 
 Barro Robert, Xavier Sala-i-Martin, Economic Growth, second edition, MIT Press: Cambridge 

MA 2003 
 Dan Popescu, Economia ca spațiu deschis: în ochiul ciclonului, Sibiu: Continent, 2002  
 David N. Weil, Economic Growth –second edition, Addison Wesley, 2009  
 John Maynard Keynes, Teoria generală a ocupării forței de muncă, a dobânzii și a banilor, 

București: Publica, 2009 
 Joseph Stiglitz, Mecanismele globalizării, Iași: Polirom, 2008 
 A.Smith,  Avuţia naţiunilor, Ed.Academiei, Buc., 1962 
 Meadows Donella, Meadows Dennis, Beyond the Limits: confronting global collapse envisioning 

a sustainable future, Post Mills, Vermont: Chelsea Green Publishing Company, 1992 
 Dani Rodrik, One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions and Economic Growth, 

Princeton University Press, 2008 
 Thomas Kuhn, Structura revoluțiilor științifice, Editura Humanitas, București, 2008 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observații 
Fiziocrații împotriva mercantiliștilor 

Expunerea; Dezbaterea și 
problematizarea; Studiul 

de caz; Demonstrația 

1 oră 
Liberalismul economic la Adam Smith 1 oră 
Teoria comerțului internațional la Smith și Ricardo 1 oră 
Populația va distruge omul? – argumente pro și 
contra 

1 oră 

Experimente ale socialismului utopic – reverberații 
în timp și spațiu 

1 oră 

Merite și limite ale teoriei utilității marginale 
descrescânde 

1 oră 
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Modelul economico-matematic al lui J. M. Keynes – 
marite și limite 

Expunerea; Dezbaterea și 
problematizarea; Studiul 

de caz; Demonstrația 

1 oră 

Contrarevoluția keynesistă. Locul și rolul 
keynesismului în știința economică actuală 

1 oră 

Neoclasicismul și neoliberalismul în perioada 
contemporană 

2 ore 

Clasic și modern în teoria creșterii economice 2 ore 
Creșterea și dezvoltarea în actualele confruntări de 
idei. 

2 ore 

Bibliografie: 
 Dan Popescu, Istoria gândirii economice de la începuturi până la sfârșitul secolului XX. 

Perspective. Editura Continent Sibiu-București 1999 și editiile ulterioare 
 Barro Robert, Xavier Sala-i-Martin, Economic Growth, second edition, MIT Press: Cambridge 

MA 2003 
 David N. Weil, Economic Growth –second edition, Addison Wesley, 2009  
 John Maynard Keynes, Teoria generală a ocupării forței de muncă, a dobânzii și a banilor, 

București: Publica, 2009 
 Joseph Stiglitz, Mecanismele globalizării, Iași: Polirom, 2008 
 Meadows Donella, Meadows Dennis, Beyond the Limits: confronting global collapse envisioning 

a sustainable future, Post Mills, Vermont: Chelsea Green Publishing Company, 1992 
 Dani Rodrik, One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions and Economic Growth, 

Princeton University Press, 2008 
 Thomas Kuhn, Structura revoluțiilor științifice, Editura Humanitas, București, 2008 

 
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Doctrine economice asigură studenților atât competențele teoretice (noțiuni generale referitoare la 
evoluția gândirii economice) cât și cele practice, necesare și solicitate de angajatori - capacitatea de 
identificarea de termeni, relaţii, procese, perceperea unor relaţii şi conexiuni și evoluția lor în timp și 
spațiu; realizarea de conexiuni între noțiuni și interpretarea lor; capacitatea de analiză şi sinteză; 
capacitatea de a soluționa probleme;  capacitatea de a aprecia diversitatea şi multiculturalitatea 
 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 

evaluare 
10.3 Pondere din                                     

nota finală 
10.4 Curs Cunoștințele dobândite Lucrări scrise 65% 

10.5 Seminar/laborator 
Cunoștințele dobândite Referate, dialog, 

păreri originale 
35% 

10.6 Standard minim de performanță 
 Nota minimă este 5 (cinci) si evidențiază însușirea unor noțiuni de bază  
 
Data completării 
01.10.2016 

 
Semnătura titularului de curs 

 
…………………………………….. 

 
Semnătura titularului de seminar 

 
……………………………………. 

 
Data avizării în department 
03.10.2016 

Semnătura directorului departamentului 
 

…………………………………………. 
 


