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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 Departamentul de Management, Marketing, Administrarea 

afacerilor 
1.4 Domeniul de studii Management 
1.5 Ciclul de studii Licență 
1.6 Programul de studii/Calificarea Management 
 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei ISTORIE ECONOMICĂ 
2.2 Titularul activităților de curs Prof.univ.dr. Dan Popescu 
2.3 Titularul activităților de seminar Prof.univ.dr. Dan Popescu 
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Ob 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților 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 învățământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 
Distribuția fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 18 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 15 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 20 
Tutoriat 6 
Examinări 8 
Alte activități .................................. 2 
3.7 Total ore studiu individual 69 
3.9 Total ore pe semestru 125 
3.10 Numărul de credite 5 
 

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 
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Identificarea, analiza şi gestionarea elementelor care definesc mediul intern şi extern al 
organizaţiei prin diagnosticare şi analiză SWOT 

 Identificarea  teoriilor,  conceptelor,  metodelor şi instrumentarului necesare proceselor 
manageriale,  în corelaţie cu mediul organizaţiei 

 Explicarea, interpretarea şi corelarea factorilor care constituie mediul intern şi extern al 
organizaţiei în dinamica acestora 

 Aplicarea de metode, tehnici  şi instrumente manageriale în rezolvarea de 
probleme/situaţii bine definite în dinamica mediului intern şi extern al organizaţiei 

 Evaluarea critic-constructivă a utilizării metodelor de monitorizare şi diagnosticare a 
mediului intern şi extern al organizaţiei 

 Realizarea de lucrări de analiză, diagnoză, audit privind funcţionarea organizaţiei  
Elaborarea şi implementarea de strategii şi politici ale organizaţiei  

 Identificarea conceptelor, metodelor şi instrumentarului necesare elaborării de strategii şi 
politici organizaţionale 

 Explicarea conceptelor, metodelor şi instrumentarului necesare elaborării de strategii şi 
politici organizaţionale 

 Aplicarea de metode, tehnici şi instrumente manageriale de elaborare, implementare, 
monitorizare şi revizuire a strategiilor şi politicilor organizaţiei 

 Utilizarea de metode şi criterii de evaluare  a strategiilor şi politicilor organizaţionale 
 Realizarea de proiecte de implementare a strategiilor şi politicilor organizaţionale   

Elaborarea şi implementarea sistemului managerial şi a subsistemelor sale (alocare şi realocare de 
resurse şi activităţi) 

 Descrierea conceptelor de bază şi a metodelor specifice sistemului managerial şi a 
subsistemelor sale 

 Explicarea concepte-lor de bază şi a metodelor specifice sistemului managerial şi a 
subsistemelor sale 

 Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru eficientizarea sistemului managerial şi a 
subsistemelor sale 

 Evaluarea critic-constructivă a funcţionării, a sistemului managerial şi a subsistemelor sale 
 Realizarea de studii/lucrări privind funcţionarea sistemului managerial şi a subsistemelor 

sale 
Identificarea, selectarea  şi utilizarea modalităţilor de previzionare, organizare, coordonare, 
antrenare şi control-evaluare 

 Recunoaşterea funcţiilor manageriale (previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi 
control-evaluare) 

 Interpretarea fenomenelor, situaţiilor şi proceselor organizaţionale din perspectiva 
funcţiilor manageriale   

 Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru previzionare, organizare, coordonare, 
antrenare şi control-evaluare în organizaţii 

 Evaluarea aplicării modalităţilor de previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi 
control-evaluare 

 Realizarea de studii/lucrări de previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi control-
evaluare în organizaţii 
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Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de 
relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei 
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7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei 
 Cunoaşterea principalelor elemente şi coordonate legate 

de evoluţia economiei mondiale/naţionale. 
7.2 Obiectivele specifice  Înţelegerea profundă şi nuanţată a fenomenelor şi 

proceselor care au stat la baza evoluţiei economice; 
 Înţelegerea fenomenelor economice contemporane, 

precum şi a unor tendinţe care se conturează în 
dezvoltarea imediată, dar şi de perspectivă a economiei; 

 Înțelegerea principalelor idei, curente, teorii care au 
marcat evoluția economiei; 

 Dezvoltarea capacităţii de raportare a evoluţiei economiei 
româneşti la evoluţia economică mondială, respectiv 
realizarea unei analize a economiei româneşti din 
perspectivă mondo-economică. 

 
8.  Conținuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observații 
Periodizarea istoriei economice europene, naționale, 
mondiale 

Prelegere 
DVD-uri de specific 

Documente de referință 
 

   
  

4 ore 

Elemente de istorie economică aferente perioadei 
postsclavagiste 

2 ore 

Perioada scalvagista. 2 ore 
Modul de productie asiatic și cel european. 2 ore 
Perioada evului mediu 2 ore 
Precapitalismul si capitalismul clasic cu accente pe 
istoria economiei naționale. 

2 ore 

Revoluțiile industriale. 2 ore 
Timpul modern și contemporan cu accent pe istoria 
economiei naționale. 

4 ore 

Analiza perioadei 1944-1989 în România, Europa și 
global. 

4 ore 

Perspective 4 ore 
Bibliografie: 
 Popescu Dan, „Istoria economică- Istoria economica națională” Editura Continent Sibiu-Bucuresti, 

2002 și edițiile ulterioare 
 Popescu Dan, „Studiu de istorie economică și istoria gândirii economice, vol. 6-19, coord. Acad. 

Iulian Văcărel, Editura Academiei, Bucuresti, anii aferenți. 
 Deletant, Dennis, România sub regimul comunist, Editura Fundaţia Academia Civică, 2010  
 Hitchins, Keith, România. 1866-1947, ed. a III-a, Editura Humanitas, Bucureşti, 2013 
 Idem, Românii. 1774-1866, ed. a III- a, Editura Humanitas, Bucureşti, 2013 
 Murgescu, Bogdan, România şi Europa. Acumularea decalajelor economice (1500-2010), Editura 

Polirom, Iaşi, 2010 
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observații 
Periodizarea istoriei economice europene, naționale, 
mondiale 

Dezbaterea temelor de 
la curs si opinii ale 

studenților  

4 ore 

Elemente de istorie economică aferente perioadei 2 ore 
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postsclavagiste DVD-uri de specific 
 Perioada scalvagista. 2 ore 

Modul de productie asiatic și cel european. 2 ore 
Perioada evului mediu 2 ore 
Precapitalismul si capitalismul clasic cu accente pe 
istoria economiei naționale. 

2 ore 

Revoluțiile industriale. 2 ore 
Timpul modern și contemporan cu accent pe istoria 
economiei naționale. 

4 ore 

Analiza perioadei 1944-1989 în România, Europa și 
global. 

4 ore 

Perspective 4 ore 
Bibliografie: 
 Popescu Dan, „Istoria economică- Istoria economica națională” Editura Continent Sibiu-Bucuresti, 

2002 și edițiile ulterioare 
 Popescu Dan, „Studiu de istorie economică și istoria gândirii economice, vol. 6-19, coord. Acad. 

Iulian Văcărel, Editura Academiei, Bucuresti, anii aferenți. 
 Deletant, Dennis, România sub regimul comunist, Editura Fundaţia Academia Civică, 2010  
 Hitchins, Keith, România. 1866-1947, ed. a III-a, Editura Humanitas, Bucureşti, 2013 
 Hitchins, Keith, Românii. 1774-1866, ed. a III- a, Editura Humanitas, Bucureşti, 2013 
 Murgescu, Bogdan, România şi Europa. Acumularea decalajelor economice (1500-2010), Editura 

Polirom, Iaşi, 2010 
 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității 
epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 
 Parcurgerea cursului/seminarului de Istorie economică permite studenților o mai bună 

cunoaștere a modului specific în care sistemul economic actual funcționează (inclusiv sub 
aspect financiar-bancar). De asemenea, în cadrul cursului/seminarului se pune accent pe 
dezvoltarea unor abilități de lucru în echipă/comunicare. 

 
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 limită de jos  5 (cinci) evidențiind însușirea unor noțiuni de bază și ulterior pe măsură. 
 Se ține cont de prezența la curs. 
 
 
Data completării      Semnătura titularului de curs      Semnătura titularului de seminar 
  01.01.2016      ......................................      ............................................... 
 
 
Data avizării în departament                Semnătura șefului departamentului 
   03.10.2016                   .............................................. 


