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FIȘA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 
1.2 Facultatea  Facultatea de Științe Economice 
1.3 Departamentul    Departmentul de Management, Marketing și 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              MICROECONOMIE 
2.2 Titularul activităţilor de curs    Conf.univ.dr. Razvan Șerbu 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Dr. Cristina Popa 
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          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                             30 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                              20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   10 
Tutoriat 4 
Examinări 5 
Alte activităţi  0 
3.7 Total ore studiu individual      69 
3.9 Total ore pe semestru            125 
3.10 Numărul de credite              5 

 
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                  

● Sală de curs dotată cu proiector multimedia şi computer 

5.2. de desfăşurare a                                    
seminarului/laboratorului 

● Sală de curs dotată cu proiector multimedia şi computer 
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6. Competenţele specifice accumulate 
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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  
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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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Cunoașterea și înțelegerea principalelor noțiuni cu care operează 
microeconomia (cerere, ofertă, factori de producție, concurență, 
preț, profit, etc.) și explicarea mecanismelor specifice (formarea 
prețurilor pe diferite piețe și tipuri de concurență, alegerea 
consumatorului rațional, etc.). 

7.2 Obiectivele specifice              Dobândirea unui limbaj economic adecvat, care să permită folosirea 
corecta a conceptelor precum cerere, ofertă, piață, cost, profit, preț, 
productivitate, concurență, etc. 
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 Însușirea instrumentarului științific și matematic care asigură 
posibilitatea evaluării numerice și a reprezentării grafice a cererii, 
ofertei, costurilor, veniturilor, etc.  

 Interpretarea și explicarea unor situații reale cu ajutorul 
instrumentelor teoretice oferite de microeconomie. 

    
8.  Conţinuturi 

8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 
Economia și știința economică. Nevoi și resurse. Costul de 
oportunitate și curba posibilităților de producție Economia de 
schimb și economia de piață. Tipuri concrete de economie de 
piață 

Expunerea; Dezbaterea și 
problematizarea; Studiul de 
caz; Demonstrația 

2 ore 

Cererea. Conținut și factori de influență. Legea generală a 
cererii 

Expunerea; Dezbaterea și 
problematizarea; Studiul de 
caz; Demonstrația 

2 ore 

Cererea. Elasticitatea cererii  Expunerea; Dezbaterea și 
problematizarea; Studiul de 
caz; Demonstrația 

2 ore 

Oferta. Conținut, factori de influență. Legea generală a ofertei Expunerea; Dezbaterea și 
problematizarea; Studiul de 
caz; Demonstrația 

2 ore 

Oferta. Elasticitatea ofertei. Expunerea; Dezbaterea și 
problematizarea; Studiul de 
caz; Demonstrația 

2 ore 

Comportamentul consumatorului. Utilitatea economică Expunerea; Dezbaterea și 
problematizarea; Studiul de 
caz; Demonstrația 

2 ore 

Factorii de producție. Munca, natura și capitalul. Neofactorii 
de producție 

Expunerea; Dezbaterea și 
problematizarea; Studiul de 
caz; Demonstrația 

2 ore 

Veniturile factorilor de producție: dobânda și renta Expunerea; Dezbaterea și 
problematizarea; Studiul de 
caz; Demonstrația 

2 ore 

Veniturile factorilor de producție: profitul și salariul Expunerea; Dezbaterea și 
problematizarea; Studiul de 
caz; Demonstrația 

2 ore 

Costurile de producție. Concept și tipologie Expunerea; Dezbaterea și 
problematizarea; Studiul de 
caz; Demonstrația 

2 ore 

Costurile de producție. Analiza costurilor pe termen scurt. 
Analiza costurilor pe termen lung 

Expunerea; Dezbaterea și 
problematizarea; Studiul de 
caz; Demonstrația 

2 ore 
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Tipuri de piețe și mecanismul de formare a prețului. 
Concurența perfectă  

Expunerea; Dezbaterea și 
problematizarea; Studiul de 
caz; Demonstrația 

2 ore 

Concurența imperfectă – trăsături și caracteristici. Monopolul, 
oligopolul și concurența monopolistică 

Expunerea; Dezbaterea și 
problematizarea; Studiul de 
caz; Demonstrația 

2 ore 

Externalități și bunuri publice Expunerea; Dezbaterea și 
problematizarea; Studiul de 
caz; Demonstrația 

2 ore 

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 

8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 
Prezentarea generală a disciplinei și a cerințelor legate de 
activitatea de seminar. Costul de oportunitate și curba 
posibilităților de producție 

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

2 ore 

Tipuri concrete de economie de piață. Resursele și epuizarea 
acestora 

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

2 ore 

Cererea și elasticitatea cererii. Aplicații Expunerea; Dezbaterea și 
problematizarea; Studiul de 
caz; Demonstrația; Lucrul în 
echipe 

2 ore 

Oferta și elasticitatea ofertei. Aplicații Expunerea; Dezbaterea și 
problematizarea; Studiul de 
caz; Demonstrația; Lucrul în 
echipe 

2 ore 

Cererea și oferta. Prețul de echilibru Expunerea; Dezbaterea și 
problematizarea; Studiul de 
caz; Demonstrația; Lucrul în 
echipe 

2 ore 

Utilitatea economică. Abordarea cardinală.   Expunerea; Dezbaterea și 
problematizarea; Studiul de 

2 ore 
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caz; Demonstrația; Lucrul în 
echipe 

Utilitatea economică. Abordarea ordinală. Expunerea; Dezbaterea și 
problematizarea; Studiul de 
caz; Demonstrația; Lucrul în 
echipe 

2 ore 

Factorii de producție. Capitalul și munca Expunerea; Dezbaterea și 
problematizarea; Studiul de 
caz; Demonstrația; Lucrul în 
echipe 

2 ore 

Neofactorii de producție. Informația și progresul tehnic – surse 
ale creșterii economice 

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

2 ore 

Costurile de producție. Analiza costurilor pe termen scurt Expunerea; Dezbaterea și 
problematizarea; Studiul de 
caz; Demonstrația; Lucrul în 
echipe 

2 ore 

Costurile de producție. Aplicații și studii de caz Expunerea; Dezbaterea și 
problematizarea; Studiul de 
caz; Demonstrația; Lucrul în 
echipe 

2 ore 

Concurența perfectă. Trăsături și mecanisme de stabilire a 
prețurilor 

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

2 ore 

Concurența imperfectă. Monopolul și oligopolul. Aplicații Expunerea; Dezbaterea și 
problematizarea; Studiul de 
caz; Demonstrația; Lucrul în 
echipe 

2 ore 

Concurența imperfectă. Studii de caz Expunerea; Dezbaterea și 
problematizarea; Studiul de 
caz; Demonstrația; Lucrul în 
echipe 

2 ore 

Bibliografie: 
 Akerlof, G. A. ,2009, Cartea de poveşti a unui economist, Editura Publica 
 Guyot, M., & Vrânceanu, R., 2008, Economie manageriale. Theorie, cas, exercices corriges, Lextenso 

editions ed., Paris, Gualino editeur 
 Hoover, K.D., 2012, Applied Intermediate Macroeconomics, Cambridge University Press 
 Krugman, P., & Obstfeld, M., 2009, Economie internationale, 8e ed., Pearson Education 
 Mic dicţionar de economie, 2010, Editura Wolters Kluwer 
 Parkin, M., Powell, M., & Matthews, K., 2005, Economics, Pearson Education 
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 Popescu, C., 2005, Teorie economică generală, Editura Economică 
 Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D., 2000, Economie politică, Editura Teora 
 Stiglitz, J.E., & Walsh, C. E., 2005, Economie, Editura Economică 
 Varian, H. R., 2007, Introduction a la microeconomie, 6e ed., De Boek 
 Weil, D. N., 2009, Economic Growth, International Edition ed., Pearson 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
 

Microeconomia 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 
    01.10.2016      .............................       ............................. 
 
 
Data avizării în departament                Semnătura şefului departamentului 
   03.10.2016            ............................. 
 


